
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

         konané dne 29. 03. 2017 

 

Zápis z veřejné schůze konané dne 17. 02. 2017 ve Dvorcích 

a návrh na doplnění členů OV Dvorce, ze dne 13. 12. 2016. 

 

 
Rada města projednala dne 10. 01. 2017 a usn. č. 41 

Rada města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

návrh na doplnění členů Osadního výboru Dvorce ze dne 13. 12. 2016, 

 

II. p ř e d k l á d á  

1) návrh k projednání OV Dvorce do 28. 02. 2017, 

2) návrh na doplnění členů včetně vyjádření OV Dvorce ZM dne 29. 03. 2017 k projednání. 

 

 

Rada města projednala dne 07. 03. 2017 a usn. č. 179. 

Rada města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

zápis z veřejné schůze konané dne 17. 02. 2017 ve Dvorcích, 

 

II. k o n s t a t u j e  

1) úprava „zadní cesty“ se řeší, 

2) silnice č. II/331 je ve vlastnictví Středočeského kraje, a proto je nutné případné připomínky 

směrovat tam, 

3) s rekonstrukcí chodníků v letošním roce není v rozpočtu města uvažováno, přednost dostalo 

vybudování kanalizace, 

4) objízdná trasa bude po projednání v dotčených orgánech v dostatečném časovém předstihu 

občanům Dvorců sdělena,   

 

III. d o p o r u č u j e  

ZM vzít na vědomí odstoupení paní Jany Burešové z funkce členky OV Dvorce, jmenovat 

novou členkou paní Petru Šolínovou a zvážit návrh občanů Dvorců z 13. 12. 2016 na rozšíření 

počtu členů OV Dvorce, 

 

IV. p ř e d k l á d á  

ZM dne 29. 03. 2017 k projednání zápis z veřejné schůze ve Dvorcích dne 17. 02. 2017 

společně s návrhem občanů Dvorců z 13. 12. 2016. 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 

 

I. b e r e    n a   v ě d o m í  

1) návrh na doplnění členů Osadního výboru Dvorce, ze dne 13. 12. 2016, 

2) zápis z veřejné schůze konané dne 17. 02. 2017 ve Dvorcích, 



II. o d v o l á v á  

z funkce členky OV Dvorce pí Janu Burešovou, 

 

III. j m e n u j e  

novou členkou OV Dvorce  

1) pí Petru Šolínovou, 

2) p. Petra Nenutila, 

3) p. Jan Süsmilch. 

 

(v případě rozšíření počtu členů OV Dvorce) 

IV. s t a n o v í  

počet členů OV Dvorce na 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva RM 10. 01. 2017. 

Popis problému: 

Dne 13. 12. 2016 odbor vnitřních věcí obdržel návrh na doplnění OV Dvorce o p. Nenutila a p. 

Süsmilcha. Návrh, který byl zdůvodněn tím, že jedině OV Dvorce je tříčlenný, podepsalo 30 

občanů Dvorců. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

ZM dne 17. 12. 2014 usn. č. III/V zřídilo mimo jiné Osadní výbor Dvorce, usn. č. VI stanovilo 

počet členů na 3 a usn. č. VII jmenovalo předsedkyní OV Dvorce pí M. Herclíkovou a členy p. 

M. Podaného a pí J. Burešovou. 

 

Návrh řešení: 

Předložit návrh na jmenování dalších členů OV Dvorce k projednání dotčenému osadnímu 

výboru a s jeho vyjádřením poté předložit na jednání ZM dne 15. 02. 2017.    

 

Stanovisko k návrhu: 

Bude předloženo na jednání ZM dne 15. 02. 2017. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Jmenování dalších členů OV Dvorce nemá vztah k rozpočtu. 

 

Důvodová zpráva RM 07. 03. 2017. 

Popis problému: 

Dne 28. 02. 2017 obdržel odbor VV zápis z veřejné schůze konané dne 17. 02. 2017 ve 

Dvorcích. Na této schůzi bylo projednáno odstoupení pí Jany Burešové z funkce členy OV 

Dvorce a návrh na doplnění o nového člena, a to pí Petru Šolínovou. Dále zde byl projednán 

návrh 30 občanů Dvorců, ze dne 13. 12. 2016, na rozšíření počtu členů OV na 5 a na jmenování 

dalších členů, a to p. Nenutila a p. Süsmilcha. Zároveň byly vzneseny i další požadavky (viz 

zápis). 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Usnesením č. 41 rada města dne 10. 01. 2017 vzala na vědomí návrh na doplnění členů 

Osadního výboru Dvorce ze dne 13. 12. 2016, a předložila 1) návrh k projednání OV Dvorce 

do 28. 02. 2017, 2) návrh na doplnění členů včetně vyjádření OV Dvorce ZM dne 29. 03. 2017 

k projednání. 

 

Návrh řešení: 

Odbor VV doporučil RM vzít zápis z veřejné schůze na vědomí, stručně se vyjádřit 

k požadavkům uvedeným v zápise, předložit zápis k projednání ZM dne 29. 03. 2017 spolu 

s návrhem na doplnění členů, ze dne 13. 12. 2016, a doporučit ZM, aby vzal na vědomí 

odstoupení paní Jany Burešové z funkce členky OV Dvorce, jmenoval novou členkou paní 

Petru Šolínovou a zvážil návrh občanů Dvorců z 13. 12. 2016 na rozšíření počtu členů OV 

Dvorce,   

 

Stanovisko k návrhu: 

Bylo projednáno na veřejné schůzi dne 17. 02. 2017 (viz zápis). 

 

Vztah k rozpočtu: 

Výměna členů OV Dvorců rozpočet neovlivní. 

Šťastná Irena 


