
Usnesení z jednání Rady města Lysá nad Labem dne 9. 4. 2019

Usnesení č. 201
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

ověřovatele zápisu paní Chudobovou a pana Kolmana.

Usnesení č. 202
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

navržený program jednání.

Usnesení č. 203
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Návrhy kupních smluv na odkup infrastruktury a pozemků v ul. Jedličkova, do majetku města
1. prodávající: MS Development s.r.o.
2. prodávající: Třetí Sluníčková s.r.o.
3. prodávající: Čtvrtá Sluníčková s.r.o.

II. předkládá

Návrhy kupních smluv na odkup infrastruktury a pozemků v ul. Jedličkova, do majetku města
1. prodávající: MS Development s.r.o.
2. prodávající: Třetí Sluníčková s.r.o.
3. prodávající: Čtvrtá Sluníčková s.r.o.
ke schválení na jednání ZM dne 17.4.2019

Usnesení č. 204
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

Realizaci výběru dodavatele plynu pro rok 2020 společností Optimal Energy.cz, a.s. formou přímého individuálního 
nacenění

Usnesení č. 205
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost o zábor chodníku před domem č.p.582, Masarykova ul., za účelem umístění stolů v rámci akce Košt vín s vinaři, 
termín 11.5.2019 a Pivobraní, termín 28.8. – 1.9.2019.

II. souhlasí

se záborem chodníku před domem č.p.582, Masarykova ul., za účelem umístění stolů v rámci akce Košt vín s vinaři, 
termín 11.5.2019 a Pivobraní, termín 28.8. – 1.9.2019.

Usnesení č. 206
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pana  nar. 29. 9. 1987, bytem Masarykova 1102, 289 22 Lysá nad Labem, ve které žádá o úhradu 
investic nebo o souhlas s podnájmem bytu č. 14, č.p. 1102, ul. Masarykova, Lysá nad Labem.

II. neschvaluje



úhradu investic pana  nar. 29. 9. 1987, bytem Masarykova 1102, Lysá nad Labem, ve výši 116.500,-Kč 
vynaložené do úprav bytu č. 14, č.p. 1102, ul. Masarykova, Lysá nad Labem.

III. neschvaluje

podnajímání bytu č. 14, č.p. 1102, ul. Masarykova, Lysá nad Labem, panu , nar. 29. 9. 1987, bytem 
Masarykova 1102, Lysá nad Labem, do užívání třetí osobě.

Usnesení č. 207
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru o výpůjčce nemovitosti - budova č.p. 96, na pozemku st. 1299 o výměře 133 m2, v k.ú. Lysá nad 
Labem, pozemek parc.č. 2034/46 o výměře 559 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemek parc.č. 2034/16 o výměře 
1172 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, vše zapsané v katastru nemovitosti na listu vlastnictví 
č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem, IČ: 45826072, Pivovarská 1518, 
289 22 Lysá nad Labem, jakožto vypůjčitel 1, a paní Petře Šolínové, předsedkyní Osadního výboru Dvorce, Dvorce 92, 
289 22 Lysá nad Labem, jakožto vypůjčitel 2, která spočívá ve změně vypůjčitele 2 z osoby na osobu 
Petra Šolínová.

Usnesení č. 208
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

se zahájení jednání odkupu rodinného domu čp.80 na pozemku p.č. st.43/2 s pozemkem p.č. st.43/2, pozemek p.č. 
122/2, nemovitost stavba občanského vybavení čp.6 na pozemku p.č. st.43/1 s pozemkem p.č. st.43/1, budovu bez 
čp./ev.č. (pizzerie) na pozemku p.č. st.43/3 s pozemek p.č. 43/3, všechny v k.ú. Litol, jedná se o komplex místně 
nazývaný restaurace DALLAS

II. ukládá

a)Odboru správy majetku zajistit znalecký posudek na cenu obvyklou předmětu odkupu dle bodu I a zajistit prohlídku a 
posouzení předmětu odkupu inspektorem nemovitostí bez finančního ocenění
b) Ing. Karolíně Chudobové, uvolněné radní, vypracovat záměr možnosti využití předmětu odkupu

Usnesení č. 209
Rada města Lysá nad Labem

stanovuje

Možnost zakoupení parkovací známky na rok 2019 pro:
- fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem......100,00 Kč (první dvoustopé vozidlo)/500,00 Kč (každé další 
dvoustopé vozidlo),
- držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem............zdarma,
- firmy se sídlem nebo provozovnou v Lysé nad Labem....500,00 Kč (první dvoustopé vozidlo)/1.000,00 Kč (každé další 
dvoustopé vozidlo).

Usnesení č. 210
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s umístěním stavby cyklostezky Nymburk - Čelákovice na obecních pozemcích p.č. 3496 a 1107/16 v k.ú. Lysá nad 
Labem, p.č. 323/7, 12/7, 316/1 a 332/51 v k.ú. Litol, p.č. 1352/16 a 1352/32 v k.ú. Ostrá s tím, že po vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby investor předloží návrh smlouvy o právu provedení stavebních prací, jejíž 
součástí bude dohoda o budoucím majetkovém vypořádání.

II. doporučuje

ZM dne 17.4.2019 návrh dle bodu I ke schválení a pověřit starostu města podpisem souhlasu s umístěním stavby dle 



předložených návrhů

Usnesení č. 211
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru na převod nájmu obecních pozemků dle smlouvy o nájmu pozemku č. SMI/09/274/N/Šm ze dne 
9.3.2009 včetně dodatku č.1 ze dne 21.8.2015 na dědice nájemce s tím, že se jedná o uzavření pachtovní smlouvy na 
pozemky p.č. PK 1031 o výměře 23 414 m2 , v k.ú. Lysá nad Labem, p.č. 332/8 o výměře 11 917 m2 , p.č. 13/1 o 
výměře 19 811 m2, p.č. 15/1 o výměře 4 108 m2, p.č. 15/10 o výměře 1 345 m2, p.č. 15/27 o výměře 2 003 m2, p.č. 
7/3 o výměře 119 m2 a p.č. 10/8 o výměře 377 m2, všech 7 pozemků v k.ú. Litol, za celkový roční nájem 14 894,00 Kč, 
za účelem využití pro zemědělskou výrobu, s uzavřením na neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok

Usnesení č. 212
Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 55/24 o výměře 312 m2, k.ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti společnosti DiViPiX s.r.o., IČ: 
27062864, se sídlem Ocelářská 949/41, Vysočany, 19000 Praha 9

II. předkládá

ZM dne 17.4.2019 žádost o prodej obecního pozemku p.č. 55/24 v k.ú. Litol k projednání

Usnesení č. 213
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

RM schvaluje v souladu s ustanovením §27 a dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájení 
poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení §3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s 
názvem: "Oprava výtluků PATCH 2019 v Lysé nad Labem."

II. schvaluje

RM schvaluje pro toto poptávkové řízení hodnotící kritéria: ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími 
hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1/ nejnižší celková nabídková cena vč. DPH/1t - 70%, 2/ záruka na dílo - 20%, 3/ lhůta plnění - 10%.

III. souhlasí

RM souhlasí s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní 
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
1/ členové komise: Iva Řeháková - referent OSM,
Ing. Vladimír Kopecký - vedoucí OSM,
Mgr. Jiří Havelka - místostarosta,

2/náhradníci komise: František Blažek - referent OSM,
Petra Loudová - vedoucí OIT,
 Ota Balík - referent OSM.

IV. souhlasí

RM souhlasí s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti 
vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.



Usnesení č. 214
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 
IV-12-6021973/VB/03 s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p. č. 2126/34 v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu „Lysá 
nad Labem, Čapkova, SS100 p.č. 2126/26“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- investor uhradí kolek pro vklad do KN

II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 215
Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje

a)učinit nabídku panu bytem z Lysá nad Labem na odkup pozemku p.č. 2628/10, o výměře 551 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Jaromírovy Sady za kupní cenu dle 
znaleckého posudku č. 933-06/19 ze dne 4.3.2019 a to 200 000 Kč.

b) učinit nabídku panu bytem z Lysé nad Labem na odkup pozemků p.č. 2621/2 o výměře 1 388 m2, 
druh pozemku ovocný sad a 2621/9 o výměře 145 m2, druh pozemku zahrada, oba v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Sadová 
za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 933-06/19 ze dne 4.3.2019 a to 650 000 Kč.

Usnesení č. 216
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

účast na dražbě souboru nemovitých věcí a to pozemků p.č. 2912/17 o výměře 1 634 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost, p.č. 2912/18 o výměře 6 087 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p.č. 2912/19 o výměře 6 251 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost, p.č. 2912/20 o výměře 5 297 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p.č. 2916/7 o 
výměře 54 m2, druh pozemku vodní plocha a p.č. 2916/11 o výměře 149 m2, druh pozemku vodní plocha, všechny 
pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, vyhlášené Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno III s 
nejnižším dražebním podáním ve výši 421 717,- Kč.

II. předkládá

ZM dne 17. 4. 2019 návrh dle bodu I ke schválení. 

III. doporučuje

ZM dne 17. 4. 2019 pověřit místostarostu města Mgr. Jiřího Havelku účastí na dražbě pozemků dle bodu I

Usnesení č. 217
Rada města Lysá nad Labem

I. nedoporučuje

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 3556/2 nově označeno jako pozemek p.č. 3556/4 o výměře 
73 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem dle GP č. 3399-337/2018PK 3576/1 o 
výměře 1 239 m2, k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, dle žádosti ze dne 4.3.2019

II. předkládá

ZM dne 17.4.2019 žádosti o prodej části obecního pozemku p.č. 3556/2 v k.ú. Lysá nad Labem k projednání

III. ukládá

OSM zaslat návrh na odkup pozemku 3556/3 v k. ú. Lysá nad Labem.



Usnesení č. 218
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p.č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 511/56 o 
výměře 99 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 511/54 o výměře 6 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 
511/49 o výměře 370 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 511/4 o výměře 199 m2, druh pozemku vodní plocha, všechny 
v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
dle žádosti společnosti UNISPO Bezno s.r.o. , IČ: 47538651 se sídlem Na Městečku 10, 294 29 Sovínky.

Usnesení č. 219
Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. PK 3576/1 o výměře 1 239 m2, k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

II. předkládá

ZM dne 17.4.2019 žádosti o prodej obecního pozemku p.č. PK 3576/1 v k.ú. Lysá nad Labem k projednání

Usnesení č. 220
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s LysaFree, z.s. na obecní pozemky parc. č. 
36/1, 38/1, 49/1, 50/10, 53/9, 72/2, 72/15, 73/11, 74/4, 74/23, 82/3, 89/31, 322/9, 325, 327/3, 328, 329/2, 340 v 
k.ú. Lysá nad Labem, , obec Lysá nad Labem. Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje bezúplatně dle Smlouvy o 
spolupráci č. SMI/09/428/PS/Ba z 16. 12. 2009. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu. 

Usnesení č. 221
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost o vybudování přístupové cesty na pozemcích 1179/3, 1179/4 a 1180/11 v osadě Řehačka, zaslanou p.
, Lysá nad Labem.

II. nesouhlasí

s vybudováním cesty na pozemcích 1179/3, 1179/4 a 1180/11 v osadě Řehačka.

Usnesení č. 222
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

Žádost o poskytnutí dotace pro Domácí hospic Nablízku, z. ú.

II. schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem pro Domácí hospic Nablízku, z. ú. včetně 
veřejnoprávní smlouvy

III. předkládá

ZM dne 17.4.2019 ke schválení

Usnesení č. 223



Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

Zápis z jednání komise pro sport ze dne 19.3.2019

Usnesení č. 224
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí podle § 23 školského zákona pro školní rok 2019/2020 u MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ 
Mašinka (1.a 2.třída) a MŠ Dráček z 24 na 25 dětí ve všech třídách a u MŠ Mašinka ve 3.třídě z 24 na 28 dětí

Usnesení č. 225
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání (převedení) částky na účet z rozpočtu pro rok 2019 

II. schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve 
výši 90 tis. Kč 

III. předkládá

ZM dne 17.4.2019 ke schválení.

Usnesení č. 226
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ 
J.A.Komenského, ZŠ B.Hrozného, ZŠ T.G.Masaryka Litol, ZUŠ F.A.Šporka, Městské knihovny a jejich přidělení do fondů 
dle návrhu ředitelů.

II. předkládá

ZM dne 17.04.2019 návrh ke schválení.

Usnesení č. 227
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Směrnici č. 7/2019 Spisový a skartační řád MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 01.05.2019.

Usnesení č. 228
Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

žádost p. o zařazení projektu Wellness studia do celkového řešení projektu sportovní haly.

Usnesení č. 229
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

5. rozpočtové dle přiloženého návrhu

II. doporučuje

ZM 5. rozpočtové dle přiloženého návrhu ke schválení



Usnesení č. 230
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh pravidel pro prodej bytů v Milovicích

II. ukládá

místostarostovi dopracovat finanční analýzu, rozpracovat variantu č. 4. Termín: do 30.5.2019

Usnesení č. 231
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zakoupení video analytického systému k MKDS Lysá nad Labem.

Usnesení č. 232
Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s pořízením změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu

II. ukládá

stavebnímu úřadu předložit návrh k projednání Zastupitelstvu města dne 17. 4. 2019

Usnesení č. 233
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

stížnost na nesprávný postup starosty města Lysá nad Labem pana Ing. Karla Otavy,

II. předkládá

stížnost k projednání ZM dne 17.04.2019

Usnesení č. 234
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon“) 
zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 56 zákona na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s 
názvem:
"Poskytnutí a provoz agendy správy dopravních přestupků detekovaných automatickým měřícím zařízením pro měření 
rychlosti na pozemních komunikacích"

b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) zákona základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné 
zakázky-nejnižší nabídková cena uvedenou v Kč bez DPH

II. souhlasí

a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise:
PaedDr. Jan Štěpánek
Romana Pozníčková, DiS.
Michala Holovská
náhradník komise:
Ing. Petr Gregor
Josef Kolman
Ing. Karolína Chudobová



b) s tím, aby osoba pověřená výkonem zadavatelských činností této veřejné zakázky dle § 43 zákona Ing. Josef Bárta za 
zadavatele posuzovala doklady i kvalifikaci vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy a společně s jednou osobou 
zadavatele-odboru městského investora MěÚ otevřela elektronicky doručené nabídky.

III. pověřuje

starostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím 
činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení 
zadávacího řízení. 

Usnesení č. 235
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

doručenou cenovou nabídku na akci "Rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace Lysá nad Labem- ul. Klicperova, 
V Zátiší": Stavokomplet spol s.r.o., IČ: 47052945 se sídlem Královická 251, 250 01 Zápy, s
celkovou cenou 2.736.114,55,- včetně DPH.

II. schvaluje

uzavření smlouvy s firmou Stavokomplet spol s.r.o., IČ: 47052945 se sídlem Královická 251, 250 01 Zápy, za
celkovou cenu 2.736.114,55 ,- včetně DPH a to v případě navýšení položky pro tuto akci s názvem "Rekonstrukce 
komunikace, vodovodu a kanalizace Lysá nad Labem- ul. Klicperova, V Zátiší" v rozpočtu města pro rok 2019.

Usnesení č. 236
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. 
předpisů (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 
zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD Za Koncem“,

b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená 
v Kč včetně DPH,

II. jmenuje

členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s 
nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
členové - PaedDr. Jan Štěpánek, Michala Holovská, Romana Pozníčková DiS
náhradníci – Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, Ing. Karolína Chudobová

Usnesení č. 237
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

doručení jediné cenové nabídky společnosti Stavokomplet spol. s r.o., IČ: 47052945 se sídlem Královická 251, 250 01 
Zápy za cenu 2 243 417 Kč bez DPH, tj. 2 714 535 Kč včetně DPH.

II. schvaluje

1) výsledek poptávkového řízení na VZMR na stavební práce s názvem: "Komunikace, vodovodní přípojka a kanalizace Za 
Zámkem" dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 25.3.2019,

2) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou VZMR na stavební práce s vybraným dodavatelem společností 
Stavokomplet spol. s r.o., IČ: 47052945 se sídlem Královická 251, 250 01 Zápy za cenu 2 243 417 Kč bez DPH, tj. 2 714 
535 Kč včetně DPH.

III. pověřuje

starostu města podepsáním smlouvy o dílo.



Usnesení č. 238
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

písařskou chybu v usnesení č. 199 ze dne 26.03.2019

II. schvaluje

poskytnutí částky 30 000 Kč vč. DPH firmě Bubble Factory s. r. o. jako spoluúčast na výrobě největšího bublifuku na
světě.

III. ukládá

právníkovi města vypracovat smlouvu o propagaci města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 239
Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

program ZM dne 17.04.2019 takto:
1. Žádost o odkup obecního pozemku p. č. 2480/17 k. ú. Lysá nad Labem, Hrabanov.
2. Žádost o odkup části obecního pozemku p. č. 309/3 k. ú. Litol, chaty Za Labem.
3. Žádost o odkup obecního pozemku p. č. 55/24 k. ú. Litol, ul. Palackého
4. Žádost o koupi části obecního pozemku p. č. 3556/2 k. ú. Lysá nad Labem, za přejezdem ČD v ulici Dvorecká směr 
Byšičky
5. Žádost o odkup obecního pozemku p. č. PK 3576/1 k. ú. Lysá nad Labem
6. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2679 o výměře 436m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu 
II. etapa.
7. Návrh pana Špitálského o směnu pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
8. Návrh na výkup pozemků v areálu Čechova ulice, Lysá nad Labem od ÚZSVM.
9. Návrh na prodej části pozemku p. č. PK 3237 k. ú. Lysá nad Labem p. Miroslavu Pýchovi.
10. Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemku p. č. 621/108 k. ú. Lysá nad Labem, ul. U Nadjezdu.
11. Kupní smlouvy - odkup infrastruktury a pozemků v ul. Jedličkova
12. Dražba souboru nemovitých věcí: ppč. 2912/17, 2912/18, 2912/19, 2912/20, 2916/7 a 2916/11 o celkové výměře 
19 472 m2 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Přední Doubrava
13. Zápis z Výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města.
14. Rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem za rok 2018.
15. Plánovací smlouva – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku, Žádost o souhlas Města s vydáním územního rozhodnutí.
16. Návrh ceny stočného na rok 2019 pro obec Stratov – oprava zřejmé nesprávnosti.
17. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací, a to na činnost OS Hippodrom a Prvomájový dostih cena města.
18. Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 tel včetně 
veřejnoprávních smluv.
19. Žádost o poskytnutí dotace pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. a schválení veřejnoprávní smlouvy.
20. Žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání (převedení) částky na účet rozpočtu pro rok 2019.
21. Rozpočtové opatření č. 5/2019.
22. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2018.
23. Návrh na úpravu OZV č. 3/2017 – SLOT Group, a. s.
24. Nařízení města Lysá nad Labem č. 1/2019 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.
25. Nařízení města Lysá nad Labem č. 2/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích.
26. Změna člena Kontrolního výboru.
27. Stížnost na nesprávný postup starosty města Lysá nad Labem.
28. Návrh na odvolání ředitele Městské policie Lysá nad Labem.
29. Žádost o vyjádření vlastníka pozemku k umístění stavby „ Cyklostezka Nymburk – Čelákovice“.
30. Návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu.
31. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem do roku 2030
32. Zápis z OV Dvorce č. 1. č. 2 a č. 3
33. Zápis z OV Řehačka ze dne 11.01.2019
34. Zápisy z OV Byšičky ze dne 16.12.2018 a 09.02.2019
35. Zápis č. 2 z Kontrolního výboru ze dne 05.03.2019


