
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

1. rozpočtové opatření roku 2022

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Vinklerová Markéta (vedoucí finančního odboru)

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města je předkládán návrh na rozpočtové opatření č. 1/2022.

Komentář k rozpočtovému opatření č. 1/2022:

Příjmy:
Ř 50 ŠJ Scolarest. Zrušení položky ve výši 990 tis. Kč. Na doporučení auditora přesouváme veškeré položky spojené se 
školní jídelnou do vedlejší hospodářské činnosti.
Ř 54 Příjmy z prodeje nemovitostí. Navýšení položky o 31 000 tis. Kč. Navýšení položky počítá s příjmem z prodeje 
pozemků v ulici Hrabanov.
Ř 67 Přírodní zahrady ve školách a školkách dotace MŠ Dráček. Zrušení položky ve výši 500 tis. Kč. Dotace byla zaslána 
již na konci roku 2021 přímo na účet MŠ Dráček.
Ř 70 Dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje. Zrušení položky ve výši 400 tis. Kč. Dotace byla 
poskytnuta již na konci roku 2021.
Ř 73 Převod z vedlejší hospodářské činnosti. Navýšení položky o 19 649 tis. Kč. Navýšení převodu je umožněno díky 
velkému přebytku na účtu vedlejší hospodářské činnosti.

Výdaje provoz:
Ř 84 Údržba chodníků. Navýšení položky o 800 tis. Kč. Důvodem pro navýšení je zvýšená potřeba oprav chodníků ve 
městě.
Ř 103 Čištění vodních toků a svodnic. Navýšení položky o 2 200 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je potřeba 
dokončení vyčištění toku IDVT 10179451.
Ř 131 ŠJ Scolarest. Zrušení položky ve výši 990 tis. Kč. Na doporučení auditora přesouváme veškeré položky spojené se 
školní jídelnou do vedlejší hospodářské činnosti.

Výdaje investice:
Ř 373 PD Za Zámkem II. etapa. Navýšení položky o 450 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je potřeba změny rozsahu 
prací (průzkumy, dodatečné požadavky na přípojky a úpravu vedení sítí apod.)
Ř 374 PD Brandlova. Vytvoření nové položky ve výši 450 tis. Kč. Důvodem pro zřízení položky je, že loni nebyl projekt 
dokončen a je potřeba zajistit finanční krytí dle SoD.
Ř 378 Chodníky Družstevní. Snížení položky o 3 000 tis. Kč. Návrh na snížení položky je z důvodu potřeby snížit 
výdajovou část rozpočtu.
Ř 380 Mírová (VaK, chodníky, VO sadové úpravy). Snížení položky o 9 200 tis. Kč. Důvodem pro snížení položky je 
skutečnost, že v loňském roce byla profinancována větší část stavby, než byl předpoklad.
Ř 381 ČSA (VaK, chodníky, VO sadové úpravy). Vytvoření nové položky ve výši 9 500 tis. Kč. Důvodem pro vytvoření nové 
položky jsou nedořešené vztahy ze smlouvy o dílo (vady a nedodělky reklamace).
Ř 386 Park 30. výročí osvobození. Navýšení položky o 5 000 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je skutečně 
vysoutěžená cena.
Ř 391 Vrt Kovona. Zrušení položky ve výši 1 500 tis. Kč. Návrh na zrušení položky je z důvodu potřeby snížit výdajovou 
část rozpočtu.
Ř 395 PO Výměna přívodního potrubí k vodojemu. Zrušení položky ve výši 7 000 tis. Kč. Návrh na zrušení položky je z 
důvodu potřeby snížit výdajovou část rozpočtu.
Ř 406 MŠ Čtyřlístek - nová střešní krytina. Vytvoření nové položky ve výši 2 000 tis. Kč. Důvodem pro vytvoření nové 
položky je požadavek ředitelky MŠ Čtyřlístek a špatný stav střechy.
Ř 407 Č.p. 149 Mírová (MŠ Dráček rozšíření kapacity). Navýšení položky o 4 500 tis. Kč. Důvodem pro navýšení jsou 
vícepráce při realizaci stavby.
Ř 414 PD ZŠ TGM rozšíření kapacity. Zrušení položky ve výši 300 tis. Kč z důvodu dokončení PD již v roce 2021.
Ř 416 ŠJ Scolarest - multifunkční pánev. Zrušení položky ve výši 750 tis. Kč. Na doporučení auditora přesouváme 
veškeré položky spojené se školní jídelnou do vedlejší hospodářské činnosti.



Ř 417 ŠJ Scolarest - varný kotel 250 l. Zrušení položky ve výši 700 tis. Kč. Na doporučení auditora přesouváme veškeré 
položky spojené se školní jídelnou do vedlejší hospodářské činnosti.
Ř 423 Sportovní hala. Navýšení položky o 12 000 tis. Kč. Důvodem pro navýšení jsou vícepráce při realizaci stavby.
Ř 429 PD Přístaviště. Zrušení položky ve výši 300 tis. Kč. Návrh na zrušení položky je důvodu potřeby snížit výdajovou 
část rozpočtu.
Ř 433 Příprava výstavby bytových domů. Zrušení položky ve výši 500 tis. Kč. Návrh na zrušení položky je z důvodu 
potřeby snížit výdajovou část rozpočtu.
Ř 436 Rekonstrukce sálu v ulici Masarykova č.p. 582. Snížení položky o 14 700 tis. Kč. Návrh na zrušení položky je z 
důvodu potřeby snížit výdajovou část rozpočtu.
Ř 440 Výkup nemovitostí. Snížení položky o 4 500 tis. Kč. Důvodem snížení je informace z odboru správy majetku, který 
nepředpokládá velký výkup pozemků v roce 2022.
Ř 441 ZOO koutek v zámeckém parku. Zrušení položky ve výši 2 000 tis. Kč. Návrh na zrušení položky je z důvodu 
potřeby snížit výdajovou část rozpočtu.
Ř 442 Jedličkův dům čp. 13 realizace. Snížení položky o 6 000 tis. Kč. Důvodem pro snížení položky je skutečnost, že v 
loňském roce byla profinancována větší část stavby, než byl předpoklad.
Ř 446 PD a zasíťování Hrabanova. Navýšení položky o 200 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je potřeba změny 
rozsahu prací (průzkumy, dodatečné požadavky na přípojky a úpravu vedení sítí apod.)
Ř 450 Protipovodňový plán města a ORP Lysá n. Labem. Snížení položky o 800 tis. Kč. Důvodem pro snížení položky je 
skutečnost, že projekt už byl z velké části proplacen v loňském roce.
Ř 462 Vzduchotechnika v budově MěÚ. Navýšení položky o 1 500 tis. Kč. Důvodem pro navýšení jsou vícepráce při 
realizaci stavby.

Ř 465 Zdroje z minulého roku. Snížení položky o 31 399 tis. Kč dle skutečné výše zůstatků na běžných účtech města k 
31. 12. 2021.
Ř 469 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – úvěr. Snížení položky o 31 000 tis. Kč dle skutečné výše vyčerpaného 
úvěru k 31. 12. 2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
1. rozpočtové opatření roku 2022 dle předloženého návrhu.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

24. 1. 2022 Projednáno RM

52 souhlasí

         

Dosavadní rozhodnutí:
1. rozpočtové opatření bude projednáno finančním výborem dne 27.1.2022


