
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 17. 2. 2021

Návrh na rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních 
organizací pracujících 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 ŠSVZaK předkládá návrh na rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací 
pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.
Dne 31.01.2021 byl uzavřen termín pro podávání žádostí. Materiály byly dne 02.02.2021 projednány na jednání komise
pro kulturu, sport a cestovní ruch. Dotace byly rozděleny dle platných kritérií Statutu programu na činnost 
společenských a sportovních organizací. U společenských organizací je rozděleno 35% dotace podle počtu dětí 0-9 let, 
45% podle počtu dětí 10-18 let, 20% je rozděleno dle nákladů organizací. U sportovních organizací je rozděleno 50% 
dotace dle počtu dětí do 18 let, 25% dle provozních nákladů organizací, 15% dle vlastnictví sportovního areálu a 10% dle 
personálního zajištění činnosti. Výše dotace u společenských organizací vychází z výpočtu rozdělením do dvou kol. V I. 
kole výpočtu je stanovena max. výše dotace na 190 000 Kč pro jeden spolek dle stanovených kritérií. V II. kole výpočtu 
je rozdělena zbývající část sumy (950 000 Kč mínus součet z I. kola) dle stejných kritérií. Součet z I. a II. kola výpočtu 
stanoví konečnou výši dotace pro daný spolek. Celková výše dotací v součtu nepřesáhne 950 000 Kč, což je částka, 
která byla schválena ZM do rozpočtu města na rok 2021. Na činnost sportovních organizací byla schválena do rozpočtu 
města na rok 2021 částka 2 000 000 Kč. Všechny organizace, které podaly nové žádosti na rok 2021, odevzdaly i 
vyúčtování za rok 2020.
Zápis z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch je součástí příloh.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou připraveny odborem ŠSVZaK dle schváleného vzoru - viz zápis ze 
zasedání ZM usnesení č.125 z 9.9.2020 a budou schváleny právníkem města Mgr. Martinem Dostálem, DiS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v 
Lysé nad Labem,

II. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,

III. pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávních smluv.

Vazba na rozpočet města:

2021 02 | Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Kryto ORJ20 ODPA3319 ORG2765 POL5222 950 000,00 Kč

Program na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

         

2021 02 | Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Kryto ORJ20 ODPA3419 ORG2529 POL5222 2 000 000,00 Kč

Program na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno



2. 2. 2021 Komise Komise pro kulturu, sport a cestovní 
ruch

doporučuje ke schválení

         
9. 2. 2021 Projednáno RM

72 doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 72 ze dne 9.2.2021
Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje
rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v
Lysé nad Labem,
II. předkládá
ZM ke schválení.


