
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 22. 6. 2022

Návrh na změnu Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s 
dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Foltýnová Hana (referentka pro kulturu, sport a dotační programy)

Důvodová zpráva:
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury předkládá na základě jednání rady města usnesení č. 94 z 
15.2.2022 návrh na změnu Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v 
Lysé nad Labem. Z důvodu dražších finančních projektů, které především vlastníci nemovitosti neziskové organizace 
musí řešit a vzhledem k tomu, že nedochází k vyčerpání alokace tohoto Programu, odbor navrhuje navýšit maximální 
výši čerpání finančních prostředků z 200 000 Kč na 500 000 Kč za jednu žádost.
Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch navrhuje aktualizovat statut následujícím způsobem:
Článek IV.
Podání žádosti
Žádost musí být doručena na Městský úřad v Lysé nad Labem v termínech
1.kolo do 31.1. aktuálního roku, na který je dotace žádána.
2. kolo do 15.5. aktuálního roku, na který je dotace žádána
2. kolo bude otevřeno pouze v případě, že nebude vyčerpána alokace prostředků 1.kola.
Nedodržení těchto lhůt nelze prominout.
Žadatel může podat v rámci Programu více žádostí, v každém kole maximálně jednu žádost. Rozhodující je datum 
poštovního razítka nebo razítka podatelny městského úřadu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
změnu Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem v 
navýšení maximální výše čerpání finančních prostředků na 500 000 Kč s účinností od 1.1.2023.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

15. 2. 2022 Projednáno RM

94 ukládá

         

29. 3. 2022 Projednáno RM

193 doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 94 z 15.2.2022
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
zápis z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch konané dne 07.02.2022.
II. ukládá
odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury připravit návrh změny Statutu Programu na investiční dotace
pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, termín do 31.03.2022.
Usnesení č. 193 z 29.3.2022
Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje
změnu Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem v



navýšení maximální výše čerpání finančních prostředků 500 000 Kč,
II. předkládá
zastupitelstvu města návrh změny Statutu Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se
sídlem v Lysé nad Labem na nejbližší zasedání.


