
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 07.08.2018 

 

Informativní zpráva - Návrh na revokaci usnesení č. 134 ZM 05.09.2018 

a návrh dalšího postupu 

 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

 

             

RM projednala dne 26.09.2018     Usnesení č. 672 

Rada města 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

návrh na revokaci usnesení č. 134 ZM 05.09.2018 a návrh dalšího postupu, 

 

II. u k l á d á 

odboru správy majetku 

1) připravit návrhy plánovacích smluv na připojení jednotlivých žadatelů k vodovodní a 

kanalizační síti města včetně vyčíslení nákladů na připojení 12 žadatelů dle seznamu 

vodoprávního úřadu, 

2) předložit návrhy plánovacích smluv ZM ke schválení včetně návrhu na způsob 

financování. 

                                                                                  Termín: po zpracování plánovacích smluv 

 

                         

Do ZM bude přizván:     

    - 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

b e r e   n a    v ě d o m í 

 

návrh na revokaci usnesení č. 134 ZM 05.09.2018  a návrh dalšího postupu. 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty: 

 

 



 

 

         

Kancelář městského úřadu                  Rada města Lysá n. L. 

                     dne  25.09.2018 

 

Návrh na revokaci usnesení č. 134 ZM 05.09.2018 

a návrh dalšího postupu 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

pana Ing. P. Gregora 

    

Zprávu vypracoval:       

Ing.Miloš Dvořák, tajemník MěÚ       

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Karel Otava, starosta města 

 

Do rady města bude přizván:     

- 

Návrh usnesení: 

Rada města  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 
návrh na revokaci usnesení č. 134 ZM 05.09.2018 a návrh dalšího postupu 

     

 

u k l á d á 

odboru správy majetku 

 

1) připravit návrhy plánovacích smluv na připojení jednotlivých žadatelů k vodovodní a 

kanalizační síti města včetně vyčíslení nákladů na připojení, 

2) předložit návrhy plánovacích smluv ZM ke schválení včetně návrhu na způsob 

financování. 

                                                                                  Termín: po zpracování plánovacích smluv 

  

 

 

 Podpis předkladatele 

 

     

 Podpis starosty nebo 

 místostarosty: 

 

      

 Podpis tajemníka:  

  

 

 



 

 

 

Důvodová zpráva. 

Popis problému:   

Od dubna 2018 je patrná snaha některých obyvatel z lokality Tři Chalupy o připojení jejich 

nemovitostí k budovaným sítím vodovodu a kanalizace do Byšiček. Tato akce je realizována 

od roku 2017 a naplňuje se tak dlouholetý požadavek obyvatel této městské části. 

Pravidla pro poskytnutí dotace, projektová dokumentace a všechny související záležitosti byly 

uzavřeny dávno před tím, než se do věci vložila paní Králová, která se stala nepsanou 

tiskovou mluvčí skupiny obyvatel, kteří původně  o projekt neměli zájem a nyní se snaží 

nastoupit do „rozjetého vlaku“. 

Paní Králová velmi výrazně vystupuje na zasedáních zastupitelstva a v poslední době 

nevybíravým způsobem napadá odbor MI, především pak vedoucího odboru p. Dr. Štěpánka. 

Paní Králová soustavně obviňuje OMI z nečinnosti a bojkotu akce Tři Chalupy. 

Lze usuzovat, že někteří zastupitelé (napříč volebním spektrem) využívají této situace ke 

skrytému předvolebnímu boji. 

Od ZM 04.04.2018 byla přijata řada usnesení – viz níže v části Dosavadní usnesení RM a 

ZM. Usnesení ZM byla schvalována bez odborných znalostí, bez toho, aby bylo vyžádáno 

stanovisko dodavatele stavby a budoucího provozovatele, bez uvážení, jaké důsledky to bude 

mít v budoucnu pro město. 

Bez ohledu na stanoviska, maily a vyhrožování nátlakovými akcemi ze strany paní Králové 

lze konstatovat, že  odbor MI splnil všechna usnesení ZM pro akci Tři Chalupy.  

 

Na zasedání ZM 20.06.2018 bylo přijato technicky nepřesné usnesení, což vyplynulo 

z neznalosti odborné problematiky. ZM 05.09.2018 přijalo usnesení č. 134, čímž mělo dojít 

k nápravě. To se bohužel ale nepovedlo. Návrat k původnímu usnesení není vhodný právě 

z důvodu nepřesných pojmů. 

Usnesení č. 134 obsahuje rozpor, když zvýhodňuje skupinu kolem paní Králové v tom 

smyslu, že je jim přislíbeno vybudování i vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty, 

ačkoliv občané Byšiček, kteří byli zapojeni do dotačního programu, si vodovodní přípojku 

hradí sami. Dále usnesení nedává odpověď na otázku, jak přistupovat k občanům Byšiček, 

kteří si připojení na VaK hradili zcela sami. V tomto ohledu lze usnesení ZM považovat za 

diskriminační, když není zřejmé, podle jakého klíče je výhoda jedné skupině občanů 

poskytována. 

Dále by mělo zastupitelstvo přijmout usnesení ve věci p. Povolného a paní Matyášové 

(způsob financování/proplacení již zhotoveného připojení) a jednoznačně a důrazně 

deklarovat, že se jedná o výjimečnou akci. 

 Zastupitelé neměli dostatečné podklady pro přijetí tak ekonomicky náročného usnesení. 

Usnesení bylo přijato, aniž by byl uzavřen okruh osob, kterým bude vybudování přípojky 

vodovodu a řadu kanalizace hrazeno městem, o některých žádostech nebylo dosud rozhodnuto 

(viz p. Povolný). Nelze tak zjistit finanční náročnost akce, její dopad do rozpočtu města (i do 

budoucna),  zda je v rozpočtu s takovými náklady počítáno, nebyly stanoveny podmínky pro 

převod vodovodních přípojek na občany atd.  

 

Z proběhlých diskusí a hlasování v ZM lze usuzovat, že jsou zastupitelé ochotni připojení 

obyvatel do sítě VaK financovat z prostředků města. V případě, že nadále trvá vůle 

zastupitelstva financovat připojení občanů ze Tří chalup a Byšiček, kteří nebyli připojeni 

v rámci dotačního programu, by mělo usnesení znít v tom smyslu, že tito občané budou 

připojeni ve stejném rozsahu a za stejných technických podmínek jako občané Byšiček, 

kterým bylo připojení na VaK hrazeno v rámci dotačního programu, a to za podmínky, že je 

připojení dle provozovatele VaK technicky možné (viz pochybnosti v případě paní 

Lajnerové), přičemž ZM bude předloženo vyjádření provozovatele k jednotlivým žádostem 

včetně předběžného ocenění. Na základě těchto podkladů by mělo zastupitelstvo schválit 



provedení jednotlivých připojení a vypracování PD, aby RM poté mohla vypsat veřejnou 

zakázku. 

Nejnověji navrhované řešení spočívá v tom, že by se záležitost individuálního připojení – 

mimo probíhající projekt – přesunula do kompetence odboru správy majetku. Odbor SM by 

pro každou nemovitost zpracoval plánovací smlouvu, která je obvyklou a osvědčenou formou. 

Vlastníci nemovitostí by si nechali zpracovat PD (pokud ji nemají), zajistili stavební povolení 

a individuálně nechali realizovat. Náklady by jim pak město proplatilo. Zastupitelstvo by 

„jen“ schválilo samostatnou položku do rozpočtu a určilo rámec, do něhož by se všechny 

realizovaná připojení měla vejít. 

Výhodou je, že odpadnou další střety a diskuse, co kdo měl udělat a neudělal. Další výhodou 

je, že by nebylo nutné dělat veřejnou zakázku, každý investor by postupoval samostatně a 

tempem, které mu vyhovuje. Město bude garantovat proplacení jeho nákladů. Realizace 

jednotlivých připojení je na sobě nezávislá, může ji dělat kterákoliv firma, která disponuje 

odpovídajícími kapacitami a odborností.  Stavokomplet jako provozovatel bude mít v každém 

případě technický dozor. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

ZM 04.04.2018  Usnesení č. 41 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  

projednání žádosti pí Králové, o začlenění kanalizačních přípojek rodinných domů – Tři 

chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace, po bodu č. 2 

schváleného programu. 

 

ZM 04.04.2018 Usnesení č. 42 

Zastupitelstvo města  

u k l á d á  

radě města připravit na příští jednání ZM návrh řešení vč. financování kanalizačních odboček 

do rodinných domů – Tři chalupy, Byšičky. 
 

ZM 16.05.2018 Usnesení č. 65 

Zastupitelstvo města 

u k l á d á  

1) radě města vyčíslit náklady na dodatečné připojení domů s č. p. na vodovod a kanalizaci 

v lokalitě Byšičky, od nových žadatelů, kteří o to požádali do 16. 05. 2018, a předložit 

k projednání a rozhodnutí na ZM 20. 06. 2018, 

 

2) odboru MI oslovit písemně vlastníky nemovitostí v lokalitě Byšičky s č. p., které lze 

připojit k plánované infrastruktuře, a získat od nich prokazatelné vyjádření o připojení nebo 

nepřipojení nemovitosti na budovaný vodovod a kanalizaci. 

Termín: do 31. 05. 2018 

 

ZM 20.06.2018 Usnesení č. 90 

Zastupitelstvo města 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

žádosti občanů k datu 16. 05. 2018 o připojení jejich nemovitosti ke kanalizačnímu  

a vodovodnímu řadu v Byšičkách, 

II. s c h v a l u j e  

vybudování kanalizačních a vodovodních přípojek dle bodu I. na hranici pozemku včetně 

kanalizační šachty, pokud to bude technicky možné, 

III. u k l á d á  

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

Termín: do 31. 12. 2018 

 



ZM 05.09.2018   Usnesení č. 134 

Zastupitelstvo města 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

informace o aktuálním průběhu plnění Usnesení ZM č. 90 ze dne 20. 6. 2018, 

II. r u š í 

původní znění bodu II. Usnesení ZM č. 90 ze dne 20. 6. 2018, 

III. u p r a v u j e 

nové znění bodu II. Usnesení ZM č. 90 ze dne 20. 6. 2018: 

schvaluje vybudování podružných kanalizačních řadů a vodovodních přípojek dle bodu I. za 

hranici pozemku vlastníka připojované nemovitosti včetně kanalizační šachty včetně čerpadla 

a technologického vystrojení a vodoměrné šachty, 

IV. u k l á d á 

odboru SM ve spolupráci se Stavokompletem připravit návrh smluvní dokumentace. 

 

Návrh řešení: 

Kancelář MěÚ doporučuje radě města vzít na vědomí návrh na revokaci usnesení č. 134 ZM 

05.09.2018 a návrh dalšího postupu, uložit  odboru správy majetku 

1) připravit návrhy plánovacích smluv na připojení jednotlivých  žadatelů k vodovodní a 

kanalizační síti města včetně vyčíslení nákladů na připojení, 

2) předložit návrhy plánovacích smluv ZM ke schválení včetně návrhu na způsob 

financování. 

                                                                                  Termín: po zpracování plánovacích smluv. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Bylo projednáno s panem Mgr. Dostálem. 

 

Vztah k rozpočtu: 

S náklady na připojení obyvatel z lokality Tři Chalupy není v rozpočtu 2018 počítáno. 

 

Příloha: 

Není. 

                    Ing. Miloš Dvořák 

                                                                                                        tajemník MěÚ 

 

 

 

 

 

 


