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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29. 06. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis z jednání KV dne 29. 06. 2017. 

 

 

Přítomni:  pí R. Fischerová, Mgr. F. Jašek, pí Mgr. M. Nováková, p. V. Pokorný, 

  PhDr. K. Žigmundová,, pí Mgr. M. Tužinská Synková, p. Ing. D. Kváč, 

                      

Omluveni: p. M. Kodeš. 

 

 

1) Byly projednány 2 stížnosti (upozornění) od občanů města, pana Lomičky a paní Fialové 

ohledně čistoty města, konkrétních ulic a prašnosti (viz přiložená mailová komunikace). 

Stížnosti se rovněž týkaly komunikace se zaměstnanci MÚ. 

Příloha č. 1 a 2. 

 

2) KV vypracoval seznam otázek a případných doporučení týkajících se čistoty ve městě (viz 

další příloha) včetně údržby zeleně. 

Příloha č. 3 

 

3) Pan Kváč odevzdal kontrolu plnění usnesení RM a ZM na 2. pololetí r. 2016. 

Příloha č. 4. 

 

Příští jednání KV se uskuteční v září 2017, termín bude upřesněn. 

 

Se zápisem souhlasí všichni přítomní členové KV. 

 

 

Zapsal: Vilém Pokorný 

Přepsala: Šťastná  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Příloha č. 1 
To: Kopecký Vladimír 

Cc: zastupitele 

Subject: úklid ulice Na zemské stezce 
  
Dobrý den,  
  
takže z Vaší odpovědi, která je na můj vkus enormně formální bez špetky zájmu, odvozuji, že 
dýcháme prach naprosto zbytečně půl roku. Úklid, který byl potřeba už v březnu, a pak každý měsíc 
kvůli zemědělcům, se odložil na konec června a další bude až v zimě. Takový systém je zcela 
nesmyslný. Naprosto jasně to vypovídá o tom, že úklid je považován za formální akt, kdy je hlavní si 
udělat čárku, že proběhl a je zcela jedno, jestli je na silnici prach nebo ne. 
  
Na zemské stezce (od Nové hospody k zatáčce ke Kovoně) jsou výtluky, především poblíž domu p. H. 
a žádná oprava zde vůbec letos neproběhla. Takže argumentace tím, že je třeba nechat Patch vyzrát, 
zde nemá smysl. I když chápu, že pro město je jednodušší dělat vše naráz bez ohledu na reálný 
stav.  Jistě se mnou ale budete souhlasit, že nechat pár set lidí dýchat půl roku oblaka prachu jen 
kvůli rozpisu v mrtvém dokumentu není moc rozumné řešení a vyžaduje to zásadní změnu systému 
úklidu. Jste ochoten takovou změnu vytvořit, případně iniciovat? 
  
  
Ohledně MP- tím, že se něco řekne řediteli MP, tak to má ve výsledku stejný efekt, jako když se to 
nechá prostě „plavat“. Stejně jako ve všech předchozích případech. Tudíž, chápu-li správně, město 
nemá zájem cokoliv řešit a současný stav mu vyhovuje, nebo je z pohledu orgánů města takový stav 
jedině možný. 
Jinak řečeno, můžete z titulu své funkce udělat pro zlepšení situace něco víc, než prohlásit, že ředitel 
MP bude (pokolikáté už?) informován a úklid běží dle rozpisu? 
  
Pane Kopecký, jediné, co očekávám od Vás, jakožto od správce komunikace je, aby byla čistá a já a 
všichni okolo jsme nemuseli každodenně dýchat oblaka prachu. A je mi opravdu jedno, zda existuje 
„dokument“ který říká, že uklízet se bude dvakrát do roka bez ohledu na míru provozu a znečištění. Já 
nechci dýchat ten prach. Je to nesplnitelné? Myslím, že by to mělo být i Vaším zájmem. Vaše funkce 
má smysl jen tehdy, když je pojata jako služba.  
  
Děkuji 
J.L.  
  
Dobrý den, 
  
Město je uklízeno na základě rozpisu čištění komunikací. Letos se strojové čištění, po dohodě 
s vedením města, odložilo ve vazbě na vysoutěžení oprav výtluků metodou PATCH. Opravy proběhly 
díky déle trvající zimě později než jsme přepokládali a ve významně větším rozsahu. Po opravách se 
musí drobný štěrk zajezdit a to trvá cca 4 týdny. Poté může být strojně smeten.  Abychom nevyhodili 
peníze z okna, tak jsme posunuli termín strojního čištění tak, aby byl smeten i nezaježděný štěrk. Se 
strojním úklidem se začalo 15. 5. (střed města byl zameten v předstihu) a bude ukončen dle rozpisu 
28. 6. 2017 (pokud nedojde k nějakým problémům). Pravá část ulice Na Zemské stezce je v rozpisu 
zařazena na 27. 6. 2017, spolu s ulicí Švermovou a U Nové hospody. Rozpis čištění je uveřejněn na 
stránkách města a je tedy všem k dispozici. 
  
Vaši stížnost na MP předám veliteli MP.  
  



Ing. Vladimír Kopecký   vedoucí odboru správy majetku 

 

Městský úřad Lysá nad Labem 

Husovo náměstí 23/1 

289 22 Lysá nad Labem 

  
tel.: +420 325 510 244 

mobil: +420 725 875 253 

fax: +420 325 552 066 

e-mail: vladimir.kopecky@mestolysa.cz 

www.mestolysa.cz 

  
  
  
  
  
  
Netiskněte tento e-mail, pokud opravdu nemusíte. Děkujeme, že šetříte přírodu. 

  
To: Kopecký Vladimír 

Cc: zastupitele 

Subject: úklid ulice Na zemské stezce 
  
Dobrý den,  
  
vzhledem ke katastrofální prašnosti ulice Na zemské stezce bych Vás chtěl požádat, zda by mohlo 
město přehodnotit svůj laxní přístup k úklidu této velmi frekventované ulice. Po krajích jsou stálé 
nánosy prachu, které každé auto zvíří do vzduchu. Nebyly uklizeny ani v rámci jarního úklidu.  
Je možné tuto situaci začít opravdu řešit nebo je město v této věci bez zájmu? Nyní se nejedná o 
nějaký aktuální vliv zemědělců. Půl roku je zde na silnici nepořádek, nejen v místech, kde se staví. 
Opravdu musím pokaždé psát mail? Opravdu nás zde všechny chcete udržovat na prachu a jen 
symbolicky to dvakrát do roka nekvalitně uklidit? Nejedná se o cestičku k několika domkům, ale o 
nejvytíženější komunikaci ve vlastnictví města. 
  
Stav silnice je každému technicky vzdělanému jasný. Jedná se o nekvalitní podklad a každá oprava 
povrchu jen o rok posune problém. Pevně věřím, že město k této situaci nepřistoupí tak, že nechá 
PMS nalít na „tekoucí“ podklad nový asfalt. Byly by to vyhozené peníze z okna. 
  
Dále, MP okázale ignoruje rychle jedoucí řidiče Na zemské stezce, byl jsem očitým svědkem toho, jak 
pomalu jedoucí auto MP bylo dost razantně předjeto vozem, který jel tak 70 na místě, kde je značka 
30 a pánové v automobilu MP líně a bez vzrušení jeli pomalu dál.  
Zde nejde jen o bezpečnost, ale o to, že silnice není řádně udržována (eufemismus), je prašná a takto 
rychle jedoucí vůz to zvíří, zvlášť když objíždí kamion a vjede na kraj. 
Děkuji za případný náznak zájmu orgánů města o vlastní neřešené problémy. 
  
Souhrnem, do infrastruktury města jsem např. já dal ze svého dal nějakých 300 000. Nejen proto 
jsem značně rozladěn tím, že město nechává stovky svých obyvatel ve zdraví ohrožujících 
podmínkách. Několik petic proběhlo bez náznaku zájmu o přijatelné řešení ze strany města. Pouze 
strohé formální odpovědi, aby bylo právu učiněno za dost. 
  
Je možné se k této věci postavit už poněkud aktivněji, nebo je to orgánům města jedno? 

mailto:vladimir.kopecky@mestolysa.cz
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S pozdravem 
J.L. 
  
From: Kopecký Vladimír [mailto:Vladimir.Kopecky@mestolysa.cz]  
Sent: Wednesday, November 30, 2016 8:08 AM 
 
  
Dobrý den, 
  
Už je to domluveno. Pokud nebude mrznout, tak by to měli stihnout ještě tento týden. 
  
S pozdravem 
  

Ing. Vladimír Kopecký   vedoucí odboru správy majetku a investic 

 

Městský úřad Lysá nad Labem 

Husovo náměstí 23/1 

289 22 Lysá nad Labem 

  
tel.: +420 325 510 244 

mobil: +420 725 875 253 

fax: +420 325 552 066 

e-mail: vladimir.kopecky@mestolysa.cz 

www.mestolysa.cz 

  
  
  
  
  
  
Netiskněte tento e-mail, pokud opravdu nemusíte. Děkujeme, že šetříte přírodu. 

  
  
To: Kopecký Vladimír 

Subject: RE: úklid ulice 
  
Dobrý den,  
  
firma, co vozila řepu a způsobila ten nepořádek už týden nevozí. Celý týden už nikdo neprojel 
s traktorem. Bylo by možné to vyčistit tento týden, když bude např. v pátek odpoledne 4st.? Jinak to 
nebude mít smysl, když to bude zmrzlé. Od víkendu má mrznout trvale. 
Bylo by ale dobré pohlídat kvalitu úklidu. V několika posledních případech se firma pouze projela 
středem ulice a na krajích nechala pruhy bahna. Nános bahna např. před mým domem na křižovatce 
s Vichrovou je takový, že je to na lopatu a ruční čištění. Bránu mám už celou oházenou bahnem, tak 
bych úklid opravdu urgentně uvítal. 
Děkuji 
J.L. 
  

mailto:Vladimir.Kopecky@mestolysa.cz
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From: Kopecký Vladimír [mailto:Vladimir.Kopecky@mestolysa.cz]  
Sent: Wednesday, November 23, 2016 12:42 PM 
 
  
Dobrý den, 
  
Na základě vaší urgence jsme se dohodli s FCC (mají na starost úklid ve městě), že ulici Zemská stezka 
v úseku od ulice U Nové hospody až po Švermovu uklidí ještě jednou. Byli jsme se tam podívat a na 
okolních polích zemědělci ještě orali. Proto jsme se dohodli, že úklid provedeme okolo 5. Prosince, 
abychom nevynaložili peníze zbytečně. 
Zároveň jsme zaurgovali na MěP zvýšený dohled v této ulici s cílem zjistit SPZ vozidel, která binec 
způsobují. Poté bychom mohli vůči nim zasáhnout. Pokud byste snad věděl, kdo bláto po sobě 
neuklízí, případně měl k dispozici foto či video, byli bychom rádi, pokud byste nám tyto informace 
poskytl. 
S pozdravem 
  
  

Ing. Vladimír Kopecký   vedoucí odboru správy majetku a investic 

 

Městský úřad Lysá nad Labem 

Husovo náměstí 23/1 

289 22 Lysá nad Labem 

  
tel.: +420 325 510 244 

mobil: +420 725 875 253 

fax: +420 325 552 066 

e-mail: vladimir.kopecky@mestolysa.cz 

www.mestolysa.cz 

  
  
  
 

Příloha č. 2. 
Komu: ANO - MO Lysa nad Labem 
Kopie: Matěj Kodeš 
Předmět: projednání na KV stížnost na zaměstnance města  
  
Dobrý den paní Fišerová, 
po telefonické konzultaci s Matějem Kodešem se na vás obracím jako na předsedu kontrolního 
výboru. 
Jedná se o to, že jsem si stěžovala na radu města na chování pana Kopeckého, zároveň jsem poslala 
stížnost na pana tajemníka  a je tomu už 4 týdny a neobdržela jsem k mé stížnosti žádné vyjádření. 
Jde o to, že jsem slušně požádala o úklid nebo opravu chodníků apod. a pan Kopecký mi poslal mail, 
který mne zarazil. 
Totéž jsem před nedávnem zažila i s paní Rybovou ze správy majetku. Stejná rétorika. 
Jedná se o to, že když se na správu majetku obrátím jako občan města, tak mne pošlou slušně do… a 
mám si jako občan vše zařídit sama. Nevím tedy, na co máme odbor správy majetku. 
Pak mne udivuje, že když pošlu stížnost na pana tajemníka, tak neobdržím žádnou odpověď. 
Mailovou korespondenci s panem Kopeckým a paní Rybovou přeposílám. 
Od pana Kopeckého to nebyl první mail takového ražení. Už jsem je od něj obdržela i jako předseda 
finančního výboru (v roce 2015). 

mailto:Vladimir.Kopecky@mestolysa.cz
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Můžete mi prosím sdělit, zda by mohl KV probrat chování zaměstnanců na svém jednání? A že pan 
tajemník nereaguje na stížnosti? 
  
  
Děkuji a hezký den 
  
J. F. 
  
Přeposílám maily 
 
 
Odesláno: 29. května 2017 21:16 
Komu: ANO - MO Lysa nad Labem 
Kopie: Matěj Kodeš 
Předmět: FW: dotaz odpověď paní Rybová  
  
Přeposílám mail, který šel na radu města 
  
  
Sent: Tuesday, May 23, 2017 8:41 AM 
To: Karel Otava; honzavkl@seznam.cz; Kolman Josef; Jan Burian; Martin Robeš 

Subject: Fwd: dotaz 
  

Dobrý den pane starosto, místostarosto  a členové rady, 

přeposílám mailovou korespondenci s paní Rybovou. 

  

Opět mne zaráží odpověď zaměstnance úřadu, kdy občan města požádá příslušného referenta 

o službu a dostane odpověď , že si má zařídit třeba vypletí záhonu sám. 

  

Prosím, zda je možné, aby paní Rybová kontaktovala tedy České dráhy a požádala je o vypletí 

záhonu a správu silnic, aby uklidila Mírovou ulici. 

  

Děkuji a hezký den 

  

J.F. 

  

---------- Přeposlaná zpráva ---------- 

Od:  

Datum: 23. května 2017 8:35 

Předmět: Re: dotaz 

Komu: Rybová Veronika <veronika.rybova@mestolysa.cz> 

Dobrý den paní Rybová, 

děkuji za informaci. 

Vaše odpověď mne ale zaráží. 

Opravdu se jedná o záhon na pozemku parc. č.2126/30, který je ve vlastnictví Českých drah. 

V roce 2015 město provedlo výsadbu na záhonu blíže k budově a ten je také na pozemku 

Českých drah. I starší záhon nechalo osadit město. V letošním roce jste si tento novější záhon 

fotila a nechala ho vyplít firmou FCC. Proč mi tedy posíláte informaci, že druhý záhon 

nemůžete nechat vyplít a že mám já jako občan požádat České dráhy (proč tam tedy včera 

firma FCC sekala trávu, když je to na pozemku někoho jiného)?. Na tomto pozemku se také 

nachází chodník, který město v zimě uklízí. 

mailto:honzavkl@seznam.cz
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K úklidu Mírové ulice. 

Město v minulých letech nechávalo uklízet celou Mírovou ulici firmou FCC. Prosím tedy, 

abyste z pozice města buď oslovila a požádala o úklid správu silnic nebo aby byl zajištěn 

úklid městem. 

  

děkuji a hezký den 

  

J.F. 

  

  

Dobrý den paní F., 

  

Mírová ulice se nebude strojově čistit, protože je to SÚSková komunikace a má se o čistotu 

postarat kraj. Já na úklid nad rámec, nemám vyhrazeny finanční prostředky. 

  

Předpokládám, že myslíte živé ploty v přednádražním prostoru z Litolské strany. Tyto plochy 

totiž nejsou ve vlastnictví města, tudíž je město nemá ve správě  údržby. 

Pokud chcete aby tento prostor byl upraven, tak musíte kontaktovat vlastníka pozemku České 

dráhy a.s. 

  

Hezký den, 

  

Ing. Veronika Rybová   čistota a zeleň 

 

Městský úřad Lysá nad Labem 

Husovo náměstí 23/1 

289 22 Lysá nad Labem 

  

tel.: +420 325 510 231 

fax: +420 325 552 066 

e-mail: veronika.rybova@mestolysa.cz 

www.mestolysa.cz 
  
Netiskněte tento e-mail, pokud opravdu nemusíte. Děkujeme, že šetříte přírodu. 
  

  

  

Dne 22. května 2017 20:32 napsal(a): 

  

Dobrý den paní Rybová, 

doufám, že jste si užila dobře vaší dovolenou. 

Mám na vás prosím prosbu: 

Dnes FCC sekala trávu u nádraží na Litolské straně i u staršího záhonu. V rostlinách je však 

spousta plevelu, který je skoro metr vysoký a zůstala tam posekaná tráva. 

Můžete tedy prosím zadat i vypletí záhonu? 

V loňském roce vůbec nebyl tento záhon vypletý. 

  

V rozpisu úklidu silnic jsem nenašla úklid Mírové ulice. Bude se tedy Mírová ulice strojově 

čistit? 

  

Děkuji a hezký den J.F. 
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Příloha č. 3 

 
Čištění komunikací a odvoz tříděného odpadu – Lysá nad Labem 

1. čistota kontejnerů (čiré sklo, barevné sklo, plast, papír) 

2. technický stav kontejnerů (ulámaná víka) 

3. kontejnery nejsou zabrzděny 

4. čistota okolí kontejnerů (hlavně střepy) 

5. bezpečnost umístění kontejnerů na komunikacích a v jejich blízkosti 

6. výkazy o tříděném odpadu – hmotnost odpadu 

7. správnost nastavení svozových intervalů – kdo to kontroluje? 

8. zimní sezóna (úklidová) končí 31.3.2017 – proč se začíná s úklidem až v polovině května a 

končí na konci června? 

9. kolikrát ročně se místní komunikace čistí? 

10. úklid chodníků – jsou součástí úklidu ulic (komunikací)? 

11. kdo provádí kontrolu kvality úklidu a podle čeho? 

12. je prováděna kontrola zemědělců a ostatních, kteří znečišťují komunikace (jak často a kdo ji 

provádí)? Navrhujeme, aby město uzavřelo se zemědělci a dalšími znečišťovateli místních 

komunikací působícími v okolí Lysé nad Labem dohodu o poskytování příspěvku na úklid 

městských komunikací. 

13. jak se předchází prašnosti z polí ve městě? Navrhujeme, aby byl projednán zastupitelstvem 

návrh Komise pro ŽP na vytvoření tzv. zeleného valu kolem Lysé, který by se podílel na 

snížení prašnosti. 

14. jak je řešen úklid krajských komunikací (Sojovická, Jedličkova, Čs. Armády), kvalita a četnost? 

15. komunikuje někdo za město s krajskou správou komunikací? 

16. kdy se naposledy dělalo výběrové řízení na společnost zajišťující úklid a čistotu města? 

17. údržba zeleně – co všechno zahrnuje? 

18. proč se posečená tráva neodváží ihned po posečení, ale zůstává na dlouho místě? 

19. na jak dlouho je smlouva uzavřena? KV požaduje informaci k usnesení RM č. 108/2016 od 

pana Kopeckého ohledně prověření smlouvy s firmou FCC a možnosti její výpovědi včetně 

ekonomického dopadu, kterou měl předložit na radu města dne 27. 6. 2017. 

20. Zřídit malou technickou skupinu v zaměstnaneckém poměru ve vztahu k městu za účelem 

úklidu města. 

 

Zde ještě krátké připomenutí některých bodů: 

 jedná se o tři oblasti – svoz tříděného odpadu, čištění komunikací (obecních i krajských) a 

údržba zeleně (sečení atd.)  

 1 hodina práce čistícího stroje přijde, podle ceníků na cca 1.200 – 1.500 Kč  

 ve městě je cca 30 km obecních ulic, které jsou v plánu údržby   

 náklad na celoroční údržbu 1 km obecních ulic je cca 120 tis Kč (v případě, že částka rozpočtu 

3,6 mil Kč se vztahuje pouze k tomuto) – je nutno upřesnit  

 v průměru je denně čištěno (ne vyčištěno) cca 1,4 km ulic – při projetí čistícím vozem 

rychlostí 3 km/h se jedná o 2 hodiny práce  

 níže jsem spočítal i délku jednotlivých úseků 



Čištění komunikací po zimě 2016-2017 - Lysá nad Labem (proč pouze po zimě?) 

15.5.17 silnice : Rybízová, Jahodová (276 m) 

16.5.17 silnice : Luční, U Vodárny, Na Homolce (908 m), Zámecká, Žižkova, Šporkova, Pod Klášterem 

(901 m) 

17.5.17 silnice : Dvorecká, U Křížku, Máchova, Dvořákova, Vojanova, Fibichova (2.078 m) 

22.5.17 silnice : Kpt. Jaroše, V Polích, U Cihelny, K Bažantnici (1.721 m) 

23.5.17 silnice : Tylova, Klicperova, Brigádnická, Růžová, Lipová (1.290 m) 

24.5.17 silnice : Za Koncem, Průmyslová, U Stadionu (1.123 m) 

29.5.17 silnice : Vichrova, Havlínova, Fuksova (1.142 m) 

30.5.17 silnice : Sokolovská, Brožíkova, Škroupova, Na Vlečce, Dukelská, Nerudova, B. Němcové 

(1.409 m) 

31.5.17 silnice : Na Zemské stezce - levá, Křižíkova, Kollárova, gen. Přikryla, Spojovací, Hořejší, Na 

Vysoké mezi. (1.768 m) 

5.6.17 silnice : Na Vysoké mezi II., Dolejší, Na Staré vsi, Dobrovského sady (1.165 m) 

6.6.17 silnice : Palackého, Krátká, Lidická, Jiráskova, Vrchlického (2.073 m) 

7.6.17 silnice : Ve Vilách, Nová, K Borku (615 m) 

8.6.17 silnice : Dvorce (690 m) 

12.6.17 silnice : Komenského, Na Písku, Školní náměstí, Přemyslova, u MěÚ, u chirurgie (1.314 m) 

13.6.17 silnice : Veleslavínova, Škrétova, Třešňová, Šmeralova (720 m) 

14.6.17 silnice : Resslova, Ke Skále, Lom, Mánesova, Třebízského (1.976 m) 

19.6.17 silnice : Průběžná, Okružní, Uzavřená, Lomená (1.513 m) 

20.6.17 silnice : Čechova, Riegrova, Alešova, Blahoslavova, Brandlova (1.602 m) 

21.6.17 silnice : Braunova, Havlíčkovo nám., Raisova (680 m) 

26.6.17 silnice : Okrsek, Mlíčník, Čelakovského, V Rybníčkách (1.389 m) 

27.6.17 silnice : Na Zemské stezce - pravá, Švermova, U Nové hospody (1.802 m) 

28.6.17 silnice : Dohalského, Husova, Na Brůdku (1.226 m) 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

 

Plnění usnesení z jednání RM a ZM 

ve II. pololetí 2016 

Zpráva z kontroly plnění usnesení z jednání RM a ZM za II. pololetí 2016.  

Na základě rozhodnutí KV provedl kontrolu plnění usnesení pan Ing.  David Kváč, zastupitel 

a člen KV. Kontrola byla započata po dohodě s panem tajemníkem v 05/2017 a ukončena dne 

14.06.2017. 

Pokud jde o jednání ZM, tak ta byla uskutečněna ve II. pololetí 2016 v těchto termínech: 

8. zasedání ZM dne 13.07.2016 

9. zasedání ZM dne 30.08.2016 

10. zasedání ZM dne 07.09.2016 

11. zasedání ZM dne 12.10.2016 

12. zasedání ZM dne 09.11.2016 

13. zasedání ZM dne 14.12.2016 

Celkem bylo projednáno 161 bodů, z toho bylo 33 ukládacích.  

Z kontrolní zprávy pana tajemníka přednesené v únoru 2017 vyplynulo, že k datu tohoto 

zasedání ZM bylo splněno 18 ukládacích bodů, z toho jeden trvalý a 15 bylo rozpracováno. 

Ke dni ukončení kontrolního šetření zůstalo 9 bodů rozpracováno a 1 úkol je trvalý. U 

rozpracovaných úkolů byla přijata opatření – uvedena u každého bodu zvlášť.  

 Na 8. zasedání ZM 13.07.2016 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 3 spl. – 1 rozprac.: 

 

Usnesení č. 450 

Zastupitelstvo města I. u k l á d á 

 

starostovi města Lysá n. L. jednat se spol. SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE a CETIM o 

zřízení věcných břemen na jejich inženýrské sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 

810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které jsou určeny ke zřízení provizorního 

parkoviště pro osobní automobily (odstavné plochy), 

 

Rozpracováno – projednal p. starosta s uvedenými subjekty. Paní Vrbová zadala vytyčení sítí 

a požádala o vynětí pozemků ze ZPF. Vynětí řešila paní Pilařová po konzultaci s KÚ, bude 

dokončeno do poloviny 2/2017.  



Dne 23.03.2017 obdržel MěÚ, odbor správy majetku, zamítavé stanovisko od SZDC a 

společnosti Telematica. Na uvedeném území jsou drážní kabely uloženy v malé hloubce, a 

proto zde není možné dělat žádné stavební úpravy ani povolit odstavování vozidel. 

 

Na 10. zasedání ZM 07.09.2016 bylo uloženo 11 ukládacích bodů – 7 spl. – 4 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 m2, 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 pokračují v roce 2017. 

 

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.  

 

Na 11. zasedání ZM 12.10.2016 bylo uloženo 12 ukládacích bodů – 6 spl. – 2 rozprac.- 1 

trvalý: 

 

Usnesení č. 520 

 

Zastupitelstvo města 

 

II. u k l á d á 

 

starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. (pozemky pana A. 

Zumra z Lysé). Termín: 28.02.2017 

 

Rozpracováno, smlouvu připravila paní Javorčíková a v 1/2017 byl panu Zumrovi poslán 

návrh. Trvá i v 6/2017. 

 

Usnesení č. 521 

 

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít (pozemky 

Povodí Labe). Termín: 31.12.2016 



 

Rozpracováno, smlouvu připravila paní Javorčíková. Po dohodě došlo k úpravě textu a 

připravuje se bezúplatný převod na město. Bude předloženo do ZM. 

 

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 12. zasedání ZM 09.11.2016 bylo uloženo 6 ukládacích bodů – 2 spl. – 4 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. 

Kontrolní výbor doporučuje revokaci – prodloužení termínu do 31.08.2017. 

 

Na 13. zasedání ZM 14.12.2016 bylo uloženo 10 ukládacích bodů – 4 spl. – 6 rozprac. 

 

Usnesení č. 575 

 

Zastupitelstvo města IV. u k l á d á 

 

RM zpracovat projekt na opravu kabin TJ Litol do 28.02.2017. 

Rozpracováno, řeší odbor MI. 

Kontrolní výbor doporučuje revokaci – prodloužení termínu do 31.08.2017. 

 

Usnesení č. 577 

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

 

RM zpracovat prioritně PD vodovodu a kanalizace ke Třem Chalupám. 

Termín: do 6/2017 

Rozpracováno, řeší odbor MI. 

Kontrolní výbor doporučuje revokaci – prodloužení termínu do 31.08.2017. 

 

Usnesení č. 590 

 

Zastupitelstvo města II. u k l á d á 

starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu (Povodí Labe, Hradec Králové) dle 

předloženého návrhu. 

 



Termín do 28.02.2017 

Řeší paní Javorčíková. Potřebné podklady odeslány na Povodí v 1/2017. 

Další postup bude prověřen 

V případě jednání RM se uskutečnilo celkem 18 zasedání, počínaje RM č. 3 až do č. 20. 

RM projednala celkem  434 usnesení,  z toho bylo  97 ukládacích.  Při předložení KZ v únoru 

2017 bylo 41 usnesení splněno a 56 rozpracováno. Ke dni ukončení šetření zbývalo dořešit 9 

usnesení, k čemuž byla přijata následující opatření – prověřit plnění a nově stanovit termín 

dokončení. 

Z 3. jednání RM 12.07.2016 

 

Usnesení č. 39 až 88, celkem 50 bodů, z toho 9 ukládacích – 8 spl. – 1 rozpracováno 

 

Usnesení č. 48 

Rada města II. u k l á d á 

 

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy bodle bodu I (zřízení VB na 

vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3484/3 v k. ú. Lysá n. L., pro 

pozemek p. č. 866/17, ulice Na Zemské stezce, s panem Petrem Jermářem) a tuto smlouvu 

uzavřít. 

Rozpracováno, řeší p. Balík. 

 

Z 4.jednání RM 26.07.2016 
Usnesení č. 89 až 104, celkem 16 bodů, z toho 7 ukládacích – 6 spl. – 1 rozprac. 

 

Usnesení č. 102 

 

Rada města u k l á d á 

 

městskému investorovi ve smyslu zápisu projednat se zpracovatelem PD Na Vysoké mezi 

navržené úpravy a předložit návrh dodatku ke schválení. Termín: 26.08.2016 

Rozpracováno, řeší odbor MI. 

 

Z 5.jednání RM 09.08.2016 
 

Usnesení č. 105 až 141, celkem 37 bodů, z toho 6 ukládacích – 5 spl. – 1 rozprac. 

 

Usnesení č. 108 

Rada města II. u k l á d á 

 

odboru SMI předložit návrh na zřízení skupiny lidí na údržbu zeleně s využitím návrhu p. Ing. 

Gregora a p. Kolářského a současně prověřit smlouvu s firmou FCC v oblasti zeleně včetně 

možnosti výpovědi této činnosti a ekonomického dopadu tohoto kroku. 

 

Termín: 27.09.2016 

Rozpracováno, řeší Ing. Kopecký – nové usnesení RM – termín do 27.06.2017. 



Z 8. jednání RM dne 30.08.2016  

 

usn. č. 144 až 193, celkem 50 bodů, z toho 9 ukládacích bodů – 8 spl. – 1 rozprac. 

 

Usnesení č. 149 

Rada města II. u k l á d á 

 

skupině pro přípravu zadání projektové dokumentace na přístavbu nové tělocvičny u ZŠ T. G. 

Masaryka, aby RM doporučila typ výstavby MŠ a rozsah jejího vybavení ve smyslu 

Koncepce rozvoje školství v Lysé n. L., a postup dalších prací. 

 

Rozpracováno – řeší pan Burian. 

 

Z 11.jednání RM 27.09.2016 

 

usnesení č. 213 až 261, celkem 49 bodů, z toho 16 ukládacích – 15 spl.- 1 rozprac. 

Usnesení č. 226 

Rada města II. u k l á d á 

 

starostovi města jednat s Povodím Labe, st. p., o možnosti odkupu pozemků p. č. 3479/1 a 

3481/7, k. ú. Lysá n. L., polní cesty kolem Kovony, a. s., určené jako objízdná trasa při 

rekonstrukci nadjezdu. 

Rozpracováno - řeší paní Javorčíková. 

 

Z 12. jednání RM dne 11.10.2016 

usn. č. 262 až 287, celkem 26 bodů, z toho 10 ukládacích bodů – 8 spl. – 2 rozprac. 

Usnesení č. 271 

Rada města II. u k l á d á 

 

a) odboru SMI prověřit vlastnictví kanálových vpustí v úseku ulice Na Zemské stezce, který 

je silnicí II/331; v případě vlastnictví městem ve spolupráci s FO zařadit opravu do rozpočtu 

na rok 2017 a opravu provést ve II. - III. čtvrtletí 2017; v případě vlastnictví Středočeského 

kraje a správě SÚS Mochov je cestou OD požádat o opravu vpustí v době uzavírky nadjezdu 

před železniční stanicí Lysá nad Labem. 

 

Rozpracováno, řeší F. Blažek. Bude prověřeno. 

 

b) předsedovi komise dopravy, bezpečnosti dopravy předběžně projednat potřeby města na 

zabezpečení přecházení přes hlavní silnice II/272 a II/331 a úpravy dopravního značení s DI 

PČR Nymburk a podle výsledků projednání určit návrh řešení. 

 

Termín: 30.11.2016 

 

Rozpracováno – uloženo Ing. Gregorovi usnesením č. 322: dořešit na KÚ 

 

Z 17. jednání RM dne 08.11.2016. 
Usnesení č. 343 

Rada města 

 

III. u k l á d á 



odboru SMI podmínit vydání územního souhlasu p. Jermářovi na připojení jeho nemovitosti 

na již vybudovanou kanalizaci zaplacením podílu na úhradu vybudovaných inženýrských sítí 

v lokalitě Drážky v dohodnuté výši (cca 450 tis. Kč). 

Rozpracováno. Řeší paní Javorčíková a JUDr. Drábek. 

 

 

Z 18. jednání RM 22.11.2016 
usnesení č. 377 až 416, celkem 40 bodů, z toho 9 ukládacích –   8  spl.-  1 rozprac.  

 

Usnesení č. 413  

Rada města   II. u k l á d á  

 

odboru městského investora 

b) ve spolupráci s předsedou komise dopravy připravit podklady pro podání žádosti o dotaci 

z plánované Výzvy 69 Integrovaného regionálního operačního programu na projekt 

Bezpečnost a bezbariérovost místních komunikací v Lysé nad Labem.  

 

Termín: 31.05.2017 

Rozpracováno, řeší pan Dr. Štěpánek ve spolupráci s p. Bc. Robešem – bude prověřeno. 

 

Vyjádření kontrolovaného subjektu: Zjištění odpovídají skutečnosti, nemám námitek. 

                                                                                    Ing. Miloš Dvořák ……………. 

 

 

Zpracoval: Ing. David Kváč …………………. 

V Lysé nad Labem 14.06.2017 

 


