
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

2. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Vinklerová Markéta (vedoucí finančního odboru)

Důvodová zpráva:
Rada města schválila dne 10.5.2022 usnesením č. 276 - 2. rozpočtové opatření roku 2022. Toto rozpočtové opatření je
předkládáno Zastupitelstvu města na vědomí.

Komentář k rozpočtovému opatření č. 2/2022:
Příjmy:
Ř 52 Příspěvek od ČEZ na projekt Pomoc Ukrajině v Lysé nad Labem. Vytvoření nové položky ve výši 50 tis. Kč. Byl 
poskytnut nadační příspěvek od ČEZ na projekt Pomoc Ukrajině v Lysé nad Labem ve výši 50 000 Kč. Uvedené 
prostředky budou využity na úhradu energií v městských bytech v Milovicích.
Ř 58 Dotace na sociálně právní agendu dětí. Navýšení položky o 352 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na výdajové 
stránce rozpočtu. Byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace od MPSV na pokrytí výdajů agendy Sociálně-právní 
ochrany dětí (UZ 13024).
Ř 74 Převod z vedlejší hospodářské činnosti. Snížení položky o 50 tis. Kč. Důvodem pro snížení položky je využití 
prostředků z Nadace ČEZ na projekt Pomoc Ukrajině v Lysé nad Labem ve výši 50 000 Kč na úhradu energií v městských 
bytech v Milovicích vedených ve vedlejší hospodářské činnosti, kde dojde k navýšení této položky.

Výdaje provoz:
Ř 94 Monitorovací kampaň v povodí a ve stokové síti. Navýšení položky o 130 tis. Kč. Důvodem je zajištění monitorovací 
kampaně v povodí a ve stokové síti města zaměřená na přítok balastních vod na ČOV.
Ř 95 PO-ČOV obnova odstředivky kalu. Zrušení položky ve výši 110 tis. Kč. Důvodem je již zajištěná a zaplacená 
obnova.
Ř 99 Rezerva havárie VaK. Snížení položky o 20 tis. Kč. Důvodem pro snížení položky je přesun na položku Monitorovací 
kampaň v povodí a ve stokové síti.
Ř 320 Dotace na sociálně právní agendu dětí. Navýšení položky o 352 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na 
výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace od MPSV na pokrytí výdajů agendy 
Sociálně-právní ochrany dětí (UZ 13024).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
2. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 10.5.2022 usnesením č. 276.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         


