
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 23. 6. 2021

4. rozpočtové opatření roku 2021

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Vinklerová Markéta (vedoucí finančního odboru)

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města je předkládán návrh na rozpočtové opatření č. 4/2021.

Komentář k rozpočtovému opatření č. 4/2021:

Příjmy:
Ř 52 Vratky - finanční vypořádání. Vytvoření nové položky ve výši 74 tis. Kč. Jedná se o vratky nevyužitých finančních 
prostředku na Šablony u MŠ Dráček (7 tis. Kč) a z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních u 
ZŠ B. Hrozného (57 tis. Kč). Dále se jedná o vratku od VIBRACE z.s. za zrušenou akci v roce 2020 (10 tis. Kč).
Ř 60 Dotace na památkovou zónu. Snížení položky o 300 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na výdajové stránce 
rozpočtu. Z Ministerstva kultury byla přidělena kvóta ve výši 400 tis. Kč na neinvestiční účelovou dotaci z Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (UZ 34054).

Výdaje provoz:
Ř 125 ZŠ B. H. 12 - Oprava střechy dílny školníka. Navýšení položky o 60 tis. Kč. Důvodem navýšení je skutečná cena 
opravy na základě obdržených nabídek.
Ř 158 Program na podporu kultury. Navýšení položky o 10 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na výdajové stránce 
rozpočtu, důvodem navýšení je vratka od VIBRACE z.s. za zrušenou akci v roce 2020 ve výši 10 tis. Kč.
Ř 167 Městské slavnosti Lysá žije 2021. Snížení položky o 140 tis. Kč. Důvodem je nevyčerpání celé částky a přesun na 
položku Vratky - finanční vypořádání.
Ř 172 Obnova památek. Snížení položky o 300 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Z 
Ministerstva kultury byla přidělena kvóta ve výši 400 tis. Kč na neinvestiční účelovou dotaci z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón (UZ 34054).
Ř 246 Příspěvek na myslivost - léčiva, pasti. Snížení položky o 5 tis. Kč. Důvodem je nevyčerpání celé částky a přesun 
na položku Příspěvek na stanici hendikepovaných živočichů.
Ř 249 Příspěvek na stanici hendikepovaných živočichů. Navýšení položky o 5 tis. Kč. Důvodem je vyšší příspěvek na 
stanici hendikepovaných živočichů.
Ř 374 Vratky - finanční vypořádání. Vznik nové položky ve výši 204 tis. Kč. Byla vrácena nevyčerpaná dotace na Šablony 
pro MŠ Dráček ve výši 7 tis. Kč (úprava je jak na příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu) a dále byla vrácena 
dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s 
epidemií COVID_19., o kterou bylo zažádáno pro všech 9 sociálních pracovníků OŠSVZaK (UZ 13013 i UZ 13015). Dotace 
přišla na účet města ke konci roku 2020 a začátkem roku 2021 bylo zjištěno, že uvedená vypsaná dotace byla určena 
pouze pro pracovníky hrazené z UZ 13015, tedy 1,5 úvazku. Z tohoto důvodu byla z obdržené částky vyplacena pouze 
odpovídající část a zůstatek ve výši 196.723,00 Kč bylo nutné vrátit na účet MPSV, aby nedošlo k porušení finanční 
kázně.

Výdaje investice:
Ř 396 Parkovací automat Husovo náměstí. Vznik nové položky ve výši 160 tis. Kč z důvodu pořízení parkovacího 
automatu na Husovo náměstí.
Ř 427 ZŠ Komenského - rekonstrukce elektro v pav. D, II. etapa. Snížení položky o 60 tis. Kč. Důvodem je nevyčerpání 
celé částky a přesun na položku ZŠ B. H. 12 - oprava střechy dílny školníka.
Ř 447 Investiční program pro spolky v Lysé nad Labem. Snížení položky o 230 tis. Kč. Důvodem pro snížení položky je 
nevyčerpání celé částky z programu a přesun na nově vzniklou položku Dotace Sport města Lysá nad Labem.
Ř 448 Dotace Sport města Lysá nad Labem. Vytvoření nové položky ve výši 230 tis. Kč. Důvodem je nevyčerpání celé 
částky z položky Investiční program pro spolky v Lysé nad Labem mezi organizace a rozdělení této částky mezi 
Tělovýchovná jednota Sokol Lysá nad Labem, Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s. a Veslařský klub Lysá nad 
Labem z.s.
Ř 451 Vývaziště v Litoli včetně úpravy okolí. Snížení položky o 160 tis. Kč. Důvodem pro snížení položky je nevyčerpání 



celé částky a přesun na nově vzniklou položku Parkovací automat Husovo náměstí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
4. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

8. 6. 2021 Projednáno RM

304 souhlasí

         

Dosavadní rozhodnutí:
4. rozpočtové opatření bude projednáno finančním výborem dne 15.6.2021


