
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

9. rozpočtové opatření roku 2021 (na vědomí)

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Vinklerová Markéta (vedoucí finančního odboru)

Důvodová zpráva:
Rada města schválila dne dne 21.12.2021 Usn č. 704 - 9. rozpočtové opatření roku 2021. Toto rozpočtové opatření je
předkládáno Zastupitelstvu města na vědomí.

Komentář k rozpočtovému opatření č. 9/2021:
Příjmy:
Ř 69 Dotace Šablony MŠ Pampeliška. Vytvoření nové položky ve výši 346 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na 
výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z MŠMT ČR pro MŠ Mašinka (UZ 33063) ve výši 345 868 Kč. Uvedené 
prostředky budou zaslány na projektový účet školky.
Ř 78 Dotace na řešení krizových situací. Vytvoření nové položky ve výši 200 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na 
výdajové stránce rozpočtu. Bude poskytnuta dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci 
řešení krizové situace ze Středočeského kraje.

Výdaje provoz:
Ř 136 Šablony MŠ Pampeliška. Vytvoření nové položky ve výši 346 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na výdajové 
stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z MŠMT ČR pro MŠ Mašinka (UZ 33063) ve výši 345 868 Kč. Uvedené prostředky 
budou zaslány na projektový účet školky.
Ř 291 Služby dětského psychologa. Snížení položky o 9 tis. Kč z důvodu přesunu na položku Projekt Senior taxi.
Ř 294 Projekt Senior taxi. Navýšení položky o 9 tis. Kč z důvodu dodatku ke smlouvě o poskytování služeb Senior taxi 
reagujícího na inflaci.
Ř 316 Prvotní náklady na řešení krizové situace - mimořádné události. Navýšení položky o 200 tis. Kč. Úprava je jak na 
příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Bude poskytnuta dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření 
přijatá v rámci řešení krizové situace ze Středočeského kraje.
Ř 391 Bankovní poplatky. Snížení položky o 10 tis. Kč z důvodu přesunu na položku Vratky - finanční vypořádání.
Ř 397 Vratky - finanční vypořádání. Navýšení položky o 10 tis. Kč z důvodu vrácení části dotace u projektu Rekonstrukce 
ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem na základě výzvy od Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
9. rozpočtové opatření roku 2021 schválené Radou města dne 21.12.2021 Usn č. 704.

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

Dosavadní rozhodnutí:
         


