
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z 
Programu na podporu sportu a volného času města Lysá 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 Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - I. kolo a z 
Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem. V rozpočtu města na rok 2021 bylo ZM schváleno 
400 000 Kč pro Program na podporu kultury města Lysá nad Labem a pro Program na podporu sportu a volného času 
města Lysá nad Labem byla schválena částka 100 000 Kč. Do programu na kulturu odbor ŠSVZaK obdržel 8 žádostí a 
navrhuje rozdělení částek ve výši 180 700 Kč, tzn. že do II. kola zbyde k rozdělení částka 219 300 Kč. Do programu na 
sport a volný čas odbor obdržel 7 žádostí a narhuje rozdělení částek ve výši 90 550 Kč, tzn. že odbor dle Statutu k 
tomuto programu vyhlásí II. kolo, kde se rozdělí částka 9 450 Kč.
Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch jednohlasně doporučila rozdělení dotací dle předloženého návrhu odborem 
ŠSVZaK.
Veřejnoprávní smlouvy budou připraveny odborem ŠSVZaK dle schváleného vzoru - viz usnesení ZM 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 Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času 
města Lysá 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 ORG1095 POL5222 400 000,00 Kč

Program na podporu kultury města Lysá nad Labem

         

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

Kryto ORJ20 ODPA3419 ORG10343 POL5222 100 000,00 Kč

Program na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem 

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
11. 1. 2021 Komise Komise pro kulturu, sport a cestovní 

ruch

doporučuje ke schválení

         

19. 1. 2021 Projednáno RM



27 doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 27 z 19.1.2021
Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času
města Lysá nad Labem,
II. předkládá
ZM ke schválení.


