
Kontrolní  zpráva pro  6. zasedání  ZM dne 05.09.2018 
 

Od  4. zasedání ZM dne 20.06.2018 se konalo  6 jednání RM a 1 zasedání ZM: 

16. jednání RM 20.06.2018 usn. č. 449 až 451  0 ukl. bodů   

17. jednání RM 26.06.2018 usn. č. 452 až 488  5 ukl.   –  4 spl.  –  1 rozprac. 

18. jednání RM 17.07.2018 usn. č. 489 až 527  4 ukl.   –  4 spl.  –   0  rozprac. 

19. jednání RM 20.07.2018 usn. č. 528 až 530  0 ukl. bodů 

20. jednání RM 07.08.2018 usn. č. 531 až 563  4 ukl.   –   2 spl.  –  2 rozprac. 

21. jednání RM 28.08.2018 usn. č. 564 až …       ukl.   –      spl.  –      rozprac. 

 

5. zasedání ZM 07.08.2018 usn. č. 117 – 128, 1 ukl. bod – 1 rozprac. 

 

Plnění usnesení rady města: 

Z 16. jednání RM 20. 06. 2018 

usnesení č. 449 až 451, celkem 3 body, z toho 0 ukládacích  

 

Z 17. jednání RM 26. 06 .2018 

usnesení č. 452 až 488, celkem  37 bodů, z toho   5 ukládacích bodů –  4  spl. –  1  rozprac. 

 

Usnesení č. 455 

Rada města   u k l á d á 

odboru ŠSVZaK, aby zajistil zpracování informačního letáku s informacemi, týkajícími se 

všech dostupných sociálních služeb, sociálních dávek, poradenství, senior taxi apod. 

Splněno, řešil p. Ing. Najmon. Leták zařazen v Listech 9/2018.  

 

Usnesení č. 459 

Rada města    II. u k l á d á 

odboru SM vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I. (p. p. č. 3038/14 o výměře 1.953 

m
2
, k. ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem panem Martinem Šulcem) 

Termín: do 30. 09. 2018 

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. 

 

Usnesení č. 483 

Rada města    II. u k l á d á  

starostovi města uzavřít smlouvu k plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky s názvem: „Obnova cyklostojanů v Lysé nad Labem 2018“ s výše uvedeným 

vybraným dodavatelem Kovtec, s. r. o., Sládkovičova 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, 

za cenu kupní smlouvy 392.174,50 Kč včetně DPH. 

Termín: do 31. 07. 2018 

Splněno, smlouva podepsána a odeslána na Slovensko, stojany namontovány v týdnu od 

27.08.2018. 

 

Usnesení č. 486 

Rada města   II. u k l á d á 

odboru MI vypracovat návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018-0172/OMI „Revitalizace 

Husova náměstí v Lysé nad Labem“, (pořízení dendrologického průzkumu zeleně na Husově 

náměstí ve II. fázi zpracování PD  za částku 32.670 Kč s DPH) 

Splněno, řešil odbor MI, Dr. Štěpánek. Smlouva dne 07.08.2018 zkontrolována právníkem 

města. 

  

 

 



Usnesení č. 487 

Rada města  II. u k l á d á  

stavebnímu úřadu předložit RM podstatné informace vztahující se k uvedené žádosti  

a navrhnout řešení. (dopis p. Mgr. Koška ze dne 20. 06. 2018)     Termín: do RM 17. 07. 2018 

Splněno, informace do RM byla předložena 17.07.2018. 

 

Z 18. jednání RM 17. 07. 2018 

usnesení č. 489 až 527, celkem  39 bodů, z toho  4  ukládací body –  4  spl. –  0  rozprac. 

 

Usnesení č. 499 

Rada města    III. u k l á d á 

starostovi města uzavřít smlouvu s dodavatelem Milan Horvát, IČO 12522473, ČSLA 112, 

289 22, Lysá nad Labem na veřejnou zakázku malého rozsahu „Opatření proti vlhkosti čp. 12 

Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá n. L.“. Nejvýše přípustná cena je 816.306 Kč vč. 

DPH. 

Splněno, řešil odbor SM, p. Balík. Zakázka se dokončuje k 31.08.2018. 

 

Usnesení č. 513 

Rada města    II. u k l á d á   

tajemníkovi začít neprodleně s realizací Směrnice č. 6/2018, tj. vyhlášením výběrových řízení 

na 2 nově zřízená pracovní místa.                                       Termín: ihned 

(1 – referent odboru ŠSVZaK, 1 – referent spisovny). 

Splněno, termín pro podání přihlášek byl do 20.08.2018, pohovory proběhly 27.08.2018. Obě 

místa obsazena.  

 

Usnesení č. 515 

Rada města    II. u k l á d á  

p. M. Kodešovi uvést vše do původního stavu po ukončení akce (foto a video v Zámeckém 

parku Lysá nad Labem dne 06. 08. 2018 pro Guinnessovu knihu rekordů ). 

Termín: 07.08.2018 

Splněno, místa uvedena do původního stavu. 

 

Usnesení č. 521 

Rada města    II. u k l á d á  

starostovi města uzavřít smlouvu s dodavatelem SM ARCHITECTS, s. r. o., Na Celné 712/6, 

Praha 5, 150 00, IČO 24242136, za cenu 603.741,60 Kč, včetně DPH za předpokladu 

schválení rozpočtového opatření v ZM 07.08.2018. 

Splněno, řešil odbor MI, Dr. Štěpánek. Smlouva předložena právníkovi města 28.08.2018 ke 

kontrole, podepsána k 31.08.2018. 

 

Z 19. jednání RM 20. 07 .2018 

usnesení č. 528 až 530, celkem  3 body, z toho  0  ukládacích bodů  

 

Z 20. jednání RM 07. 08. 2018 

usnesení č. 531 až 563, celkem  33 bodů, z toho   4 ukládací body –  2  spl. –  2  rozprac. 

 

Usnesení č. 539 

Rada města     u k l á d á  

OSM kontaktovat pí Jaroslavu Luisu Rosolovou a informovat ji o zájmu města o koupi 

nabízené nemovitosti č. p. 149 (rodinný dům) p.č. st.150 o rozloze 332m2 se zahradou o 

rozloze 3728m2 p. č. 90/8 a zastavěné plochy a nádvoří a zajistit znalecký posudek.  

                     Termín do 28.08.2018 



Splněno, schůzka s paní Rosolovou proběhla u p. starosty za účasti pí Javorčíkové, 

oboustranně potvrzena vůle k dohodě a uzavření kupní smlouvy. Paní Javorčíková zadala 

znalecký posudek. Po jeho zpracování jednání o koupi pokračuje. 

 

Usnesení č. 541 

Rada města     II. u k l á d á 

OSM přepočítat dlužnou částku podle současných právních předpisů zpětně.  

(Anna Horvátové trvale bytem Tyršova 612/3, Milovice).                    Termín do 28.08.2018 

Rozpracováno, řeší paní Šošková. 

 

Usnesení č. 544 

Rada města    II. u k l á d á 

OSM uzavřít s panem Alexandrem Szabo a paní Evou Cihlářovou splátkový kalendář na 

dlužnou částku za nájemné. ( bytem Slepá 551/33, Milovice). 

Rozpracováno, řeší paní Šošková. 

 

Usnesení č. 558 

Rada města      II. u k l á d á 

a) stavebnímu úřadu doplnit materiál o časový harmonogram navržených změn, územního 

plánu, tj. zrychlená varianta a celková revize územního plánu,  (podnět ZZN Polabí) 

b) předložit do RM  28.08.2018. 

Splněno, materiál předložen do RM 28.08.2018 zpracovala Ing. Kučerová. 

 

Plnění usnesení zastupitelstva města:  

Na 5. zasedání ZM 07. 08. 2018 byl uložen 1 ukládací  bod  –  0 spl.  – 1  rozprac. 

 

Usnesení č. 120 

Zastupitelstvo města II. u k l á d á  

odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. (pozemek o výměře 16 m2 pro dům 

čp. 1491 v Okružní)   

                          Termín do 31.10.2018 

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. 

 

Na 4. zasedání ZM 20.06.2018 bylo uloženo 5 ukládacích  bodů  –  1 spl.  –  4 rozprac. 

 

Usnesení č. 90 

Zastupitelstvo města    III. u k l á d á  

RM realizovat veřejnou zakázku na zřízení kanalizační a vodovodní přípojky dle bodu II. 

( přípojky nemovitostí v Byšičkách na hranici pozemku včetně kanalizační šachty, pokud to 

bude technicky možné – žádosti podané k datu 16. 05. 2018) 

Termín: do 31. 12. 2018 

Rozpracováno, řeší odbor MI, Dr. Štěpánek. 

 

Usnesení č. 91 

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á  

RM zapracovat potřebnou finanční částku na realizaci projektu do rozpočtu města r. 2019. 

( projekt MAP II včetně finanční spoluúčasti). 

Rozpracováno, řeší paní Sostružníková (ved. FO) v návrhu rozpočtu 2019. 

 

Usnesení č. 95 

Zastupitelstvo města   II. u k l á d á 

odboru SM  vypracovat znění smlouvy dle bodu I,  



(pozemky o výměře 46 m
2 

a
 
118 m

2
 – pro paní H. Messnerovou (proti ZŠ Komenského) 

Termín: do 30. 09. 2018 

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. 

 

Usnesení č. 103 

Zastupitelstvo města    II. u k l á d á  

RM a Výboru pro dostavbu obchvatu a majetek města zahájit shromažďování podkladů pro 

aktualizaci Územního plánu města Lysá nad Labem. 

Termín: do ZM v 9/2018 

Rozpracováno – info v ZM 05.09.2018. 

 

Usnesení č. 114 

Zastupitelstvo města     III. u k l á d á  

určeným členům ZM (p. Ing. Otava, pí Fischerová, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon a p. Bc. 

Robeš) jednat se zástupci hejtmanky Středočeského kraje pro oblast dopravy a pro oblast 

investic o podmínkách, za nichž SK odkoupí pozemky určené pro stavbu II. etapy obchvatu. 

Cílem jednání je zajistit aktuální informace o stavu příprav akce na kraji a o podmínkách 

výkupu pozemků města krajem tak, aby se městu vrátily vložené finanční prostředky. 

Termín: do 31. 07. 2018 

Splněno, schůzka uskutečněna 20.08.2018, info + návrh Dodatku č. 2  Smlouvy zadavatelů 

v ZM 05.09.2018. 

 

 

Na 3. zasedání ZM 16.05.2018 bylo uloženo 7 ukládacích  bodů  –  5 spl.  – 2 rozprac. 

 

Usnesení č. 71 

Zastupitelstvo města  II. u k l á dá 

odboru SM  

1) vypracovat znění smlouvy dle bodu I, (prodej části pozemku spol. HANKA MOCHOV, 

s.r.o.)                                                                                               Termín: do 30. 09. 2018 

2) vypracovat znění smlouvy dle usnesení ZM č. 46/1, ze dne 04. 04. 2018.  

Termín: do 30. 09. 2018.                                             Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.  

 

Usnesení č. 74 

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á 

odboru SM vypracovat znění smlouvy dle bodu I, (výkup části pozemku z důvodu výstavby 

chodníku v ulici Husova).                                                                   Termín: do 30. 09. 2018 

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková.  

 

Usnesení č. 86 

Zastupitelstvo města  u k l á d á  

radě města prověřit možnost umístění kamerového bodu u bývalého pionýrského areálu v ul. 

Čechova včetně vyčíslení nákladů. 

Splněno, řešil p. Bc. Přibyl – podá ústní informaci na ZM 05.09.2018. 

 

Na 2. zasedání ZM 04.04.2018 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů  –  6 spl.  –  0 rozprac. 

 

 

Na 1. zasedání ZM 21.02.2018 bylo uloženo  7 ukládacích  bodů  –  3 spl.  – 4 rozprac. 

 

 

 



Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á  

1) panu starostovi jednat s firmou Sport Arsenal, s. r. o., o řešení vodovodního řadu do této 

lokality včetně možnosti výkupu stávající vodovodní přípojky, 

Termín: 30. 04. 2018 

Zatím nebylo zahájeno jednání, probíhá shromažďování podkladů. 

 

2) RM zpracovat návrh na řešení odkanalizování této lokality s vedením kanalizačního řadu  

v ulici Průmyslová po pozemku města p. č.  527/17, k. ú. Lysá n. L., ve spolupráci s panem 

Ing. Mokošem a společností Stavokomplet, s. r. o. 

Termín: 30. 04. 2018 

Zatím nebylo zahájeno jednání, probíhá shromažďování podkladů. 

 

Usnesení č. 10 

Zastupitelstvo města    II. u k l á d á  

starostovi města vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. (odkup 

podílu ve výši 1/5 z pozemků od p. Bc. Petera Kaplana)                       Termín: do 31. 08. 2018 

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Smlouva připravena k podpisu. 

 

Usnesení č. 34 

Zastupitelstvo města     u k l á d á  

RM pokračovat v jednání o koupi pozemků p. č. 823/15 o výměře 6.567 m
2
 a p. č. 3815  

o výměře 146 m
2,

 vše v k. ú. Lysá nad Labem.                                      Termín: do 30. 04. 2018 

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. 

 

Na 8. zasedání ZM 13.12.2017 byly uloženy 4 ukládací  body  –   3 spl.  –  1 rozprac. 

Usnesení č. 175 

Zastupitelstvo města    II. u k l á d á   

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a smlouvu uzavřít (výkup části 

pozemku PK 2832 pro obchvat od podílových vlastníků: Otakar Hlavín 1/10, Katarina 

Holoubek 1/5, Eduard Kaplan 1/5, Peter Kaplan 1/5, Ivana Rosová 1/10). 

 Termín: do 31. 08. 2018.   

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Je zpracovaný GP dělení pozemků, od všech 6  

spoluvlastníků je získán souhlas s dělením pozemku. Smlouva je u právníka. 

 

Na 7. zasedání ZM 01.11.2017 bylo uloženo  5 ukládacích  bodů  –   3 spl.  –  2 rozprac. 

 

Usnesení č. 152 

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á  

starostovi města Lysá nad Labem uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu. 

(pozemek p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m
2
 od Povodí Labe).              Termín: do 31. 05. 2018 

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Odeslán návrh smlouvy, čeká se na vyjádření MF, které 

musí schválit převod pozemků. Stav trvá i v 5/2018. 

 

Na 2. zasedání ZM 29.03.2017  bylo uloženo 10 ukládacích  bodů –  6 spl. –  3 rozprac. – 1 

trvalý: 

Usnesení č. 36 

Zastupitelstvo města  u k l á d á  

Kontrolnímu výboru provést kontrolu dodržování Pravidel uzavírání nájemních smluv   

k bytům ve vlastnictví města za rok 2016 a podat zprávu ZM.             Termín: do 30. 06. 2017 

Rozpracováno, řeší paní Fischerová, vyžádala si podklady od Ing. Kopeckého, které má město 

k dispozici. Podklady zaslány 02.05.2017. Zatím bez odezvy. 



 

Usnesení č. 50 

Zastupitelstvo města    III. u k l á d á 

starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít. (pozemek Martina Rambouska). 

Termín: do 30. 06. 2017 

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Panu Rambouskovi zaslán návrh na souhlas s dělením 

pozemku. Připravena smlouva. V 8/2017 pan Rambousek požádal o úpravu smlouvy, v níž 

požaduje doplnit vybudování protihlukové stěny. Stav trvá zatím i v roce 2018. 

 

Usnesení č. 55 

Zastupitelstvo města   II. u k l á d á 

1) RM zahrnout finanční prostředky potřebné pro realizaci cílů Plánu odpadového 

hospodářství pro období 2017 – 2021 do rozpočtů Města v příslušných letech. 

Termín: 4. Q příslušného roku 

Úkol trvalý – zajišťuje Ing. V. Kopecký. 

 

Na 12. zasedání ZM 09.11.2016  bylo uloženo 6  ukládacích  bodů  –   5 spl.  – 1 rozprac. 

Usnesení č. 547 

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á 

starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (podíloví vlastníci – celkem 

10 osob). Termín do  30.03.2017. 

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Postupně docházejí souhlasy od podílových vlastníků. 

Zatím 1 osoba nedala souhlas s novým GP, nedaří se jej zastihnout, korespondenci nepřebírá. 

Paní Javorčíková opakovaně zkouší kontakt.  

 

Na 11. zasedání ZM 12.10.2016  bylo uloženo 12  ukládacích  bodů  –  11 spl.  – 0 rozprac.- 1 

trvalý: 

 

Usnesení č. 533 

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á 

RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu. 

Termín: ihned 

Úkol trvalý. 

 

Na 10. zasedání ZM 07.09.2016  bylo uloženo  11 ukládacích  bodů  –   9  spl.  – 2 rozprac.: 

Usnesení č. 500  

Zastupitelstvo města    III. u k l á d á 

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít. 

(výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m
2
, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od 

manželů Luboše a Jany Kleinerových) 

Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. Žadatelé byli vyzváni, aby dodali GP. Nový návrh od 

Kleinerů je nabídka na převzetí dokončené kanalizace městem a pak by se řešil prodej 

pozemků. Jednání pokračovalo v 3/2017 a 4/2017, kdy Kleinerovi sdělili změnu postupu – 

nejprve chtějí na město převést infrastrukturu. Stav trvá i v 8/2018. 

 

Usnesení č. 503  

Zastupitelstvo města   II. u k l á d á 

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. 

(výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného 

geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad 

Labem II. etapa, od pana Martina Waise) 



Rozpracováno, řeší paní Javorčíková. K 31.01.2017 došlo k výmazu exekucí. Platba za 

pozemky proběhne přes notářskou úschovu. 

V 3/2017 se objevila další exekuce – jednání pozastaveno, smlouva zatím nepodepsána. 

V 6/2017 přišla další exekuce, právní zástupce pana Waise řeší exekuční řízení. Stav trvá i v 

8/2018. 

 

Na 8. zasedání ZM 13.07.2016  bylo uloženo   6  ukládacích  bodů –   5 spl.  – 1  rozprac.: 

Usnesení č. 468 

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á 

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu (o zřízení věcného břemene s RWE 

GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci 

stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“) 

uzavřít. 

Rozpracováno, řeší p. Balík. Smlouvu urgoval v 1/2017 a v 3/2017. Společnost RWE dne 

22.03.2017 potvrdila, že s podpisem smlouvy čeká na vydání stavebního povolení. Stav trvá i 

v 6/2018. 

 

Na 6. zasedání ZM 11.05.2016  bylo uloženo  14 ukládacích  bodů –  14  spl.  – 0  rozprac.: 

 

Na 2. zasedání ZM 17.02.2016 bylo uloženo  13 ukládacích  bodů – 12 spl.  – 1 trvalý: 

 

Usnesení č. 98 

Zastupitelstvo města  II. u k l á d á  

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti 

vozidel do ulice 28. října.                                                                           Termín: Úkol trvalý. 

MěP zvýšila dozorovou činnost v ul. 28. října. 

 

Na 8. zasedání ZM 04.11.2015 byly uloženy  4 ukládací  body –  2 spl.  – 2 rozprac.: 

IV. u k l á d á 
4.  b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku 

města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro 

město nepřijatelný, 

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková. Pozemky jsou kryty nájemní smlouvou, ÚZSVM 

provedl 2. kolo dražby pozemků za sníženou cenu. Město má předkupní právo a čeká na 3. 

kolo dražby, kdy by se cena měla dostat na úroveň přijatelnou pro město. Dražba stanovena 

na 03.10.2018 – informace v ZM 05.09.2018. 

 

4. c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení 

daného podnětu informoval Středočeský kraj. 

Rozpracováno – řeší paní Javorčíková. 

 

Na 3. zasedání ZM 01.04.2015 bylo uloženo 13  ukládacích  bodů –  12 spl.  – 0 rozprac.- 1 

trvalý: 

IV. u k l á d á 
9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným 

způsobem informovali ostatní členy ZM. 

Úkol trvalý. 

 

Na 8.zasedání ZM 03.12.2014 bylo uloženo 11 ukládacích bodů –  10 spl.  – 0 rozprac.- 1 

trvalý: 

IV. u k l á d á 



9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci 

vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. 

L. 

Úkol trvalý. 

 

Na 4.zasedání ZM 25.06.2014 bylo uloženo 6  ukládacích  bodů –  5 spl.  – 1 trvalý: 

IV. u k l á d á 

5.  b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o 

aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu 

Polabí, 

Úkol trvalý – zprávu bude předkládat odbor SM. 

 

Na 2.zasedání ZM 09.04.2014 bylo uloženo 5  ukládacích  bodů –  4 spl.  – 1 rozprac.: 

IV. u k l á d á 

5. Starostovi města 

 a) zahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE 

Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze 

společných finančních prostředků,   

Rozpracováno – řeší p. Balík (SMI). Podle vyjádření RWE není odkoupení plynovodu 

podloženo pro rok 2015 finančními zdroji. Dne 15.06.2015 a 17.12.2015 urgoval pan 

Balík telefonicky vyjádření RWE, což bylo přislíbeno, ale zatím vyjádření nedošlo. 

Pan Balík urgoval RWE v 1/2017, zatím bez odezvy. Tento stav trvá i v 6/2018.  

 

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9  ukládacích  bodů –  8 spl.  –  1 rozprac.: 

ZM …IV. u k l á d á 

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na 

pozemek p. Jaroslava Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L. 

Řeší odbor SMI, p. Blažek: bylo vytyčeno ochranné pásmo o šířce 3 m. Od začátku prosince 

2013 začalo jednání obou stran o výši úhrady věcného břemene. K datu 20.08.2014 město 

opakovaně potvrdilo cenu 210 Kč/m
2 

,
 
tj. sedminásobek 

 
pořizovací ceny. Během letních 

měsíců 2016 pan Cicu částečně zabetonoval kanalizaci a tím zabránil plynulému odtoku 

splaškových vod. Stav byl zachycen kamerou, případ byl předán panu JUDr. Sedlatému, který 

připravuje podání žaloby na p. Cicu. Na konci 11/2017 proběhlo jednání s p. Cicu a jeho 

právníkem. V lednu 2018 pokračovalo jednání s p. Cicu – ten připravuje prodej pozemku 

dalšímu vlastníkovi. Jednání pokračovalo i v 5/2018. Pozemek koupil nový vlastník z Prahy. 

Město v 5/2018 zajistilo zprůchodnění kanalizace – odstranění 4 m3 betonu. Po vyčíslení 

nákladů budou náklady vymáhány soudně. Stav trvá i v 8/2018. 

 

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4  ukládací  body – 3 spl.  – 1 trvalý: 

ZM …IV. u k l á d á 

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního 

systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.                       Termín: úkol trvalý 

 

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 0 rozprac. - 1 trvalý: 

ZM …IV. u k l á d á 

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských 

výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých 

organizací k 31.12. daného roku. 

       Úkol trvalý. 

 

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac. 

IV. u k l á d á  



7.. RM: 

  c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic 

Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem. 

 Body a), b) byly splněny, odbor SMI zaslal v roce 2014 KÚ Středočeského kraje 

geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů k pozemkům. K 31.08.2018 není 

žádná reakce.  

 

Do ostatních informací: 

1) K 06.08.2018 skončil pracovní poměr paní Ireny Šťastné (odbor vnitřních věcí), novou 

vedoucí odboru byla jmenována paní Mgr. Ludmila Procházková.  

Na  místo paní Procházkové (agenda přestupků) po VŘ nastoupil pan Bc. Tomáš Mach. 

 

2) Zůstává neobsazeno vedoucího stavebního úřadu. Vedením SÚ byl pověřen pan Mgr. 

Martin Dostál. Proběhlo další kolo výběrového řízení – termín pro podání přihlášek byl do 

20.08.2018. VŘ zrušeno, vyhlášeno další kolo. 

 

3) K 30.06.2018 skončil pracovní poměr paní Lenky Vrbové z odboru správy majetku. Po VŘ 

nastoupila paní Iva Řeháková. Z téhož odboru odchází koncem roku do důchodu pan 

František Blažek, po VŘ nastoupil pan Zsolt Vojtko, aby převzal co nejvíce zkušeností. 

 

4) K 31.08.2018 skončil pracovní poměr paní Jany Křížové. Po VŘ nastoupila od 01.09.2018 

Bc. Andrea Nováková. K 30.09.2018 končí pracovní poměr Ing. Venduly Černohorské 

(Šmejkalové), která má pracovní smlouvu na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou. 

Na její místo nastoupí sl. Nikola Pěkná. 

 

5) Na základě usnesení RM vznikla 2 nová pracovní místa: referent odboru ŠSVZaK – agenda 

kultury a referent spisovny. Výběrová řízení byla ukončena pohovory dne 27.08.2018. Na 

první pozici nastoupí paní Petra Foltýnová, na druhé místo paní Andrea Voborová.  

 

29.08.2018    M. Dvořák 


