
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 15. 9. 2021

6. 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. 6/2021.

Komentář k rozpočtovému opatření č. 6/2021:
Příjmy:
Ř 52 Vratky - finanční vypořádání. Navýšení položky o 2 tis. Kč. Jedná se o doplatek neinvestiční dotace za překročené 
výdaje v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu a zastupitelstev krajů z října 2020.
Ř 57 Kompenzace za výpadek daňových příjmů. Navýšení položky o 1 667 tis. Kč. MF na základě zákona č. 95/2021 Sb., 
o kompenzačním bonusu pro rok 2021 poskytlo příspěvek ze SR ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí.
Ř 59 Dotace na sociálně právní agendu dětí. Navýšení položky o 645 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na výdajové 
stránce rozpočtu. Celková výše poskytnuté neinvestiční účelové dotace od MPSV na pokrytí výdajů agendy 
Sociálně-právní ochrany dětí (UZ 13011) bude na letošní rok činit 5 277 tis. Kč.
Ř 60 Dotace na mimoř. fin. ohodnocení soc. pracovníků (UZ 13018). Vytvoření nové položky ve výši 50 tis. Kč. Úprava je 
jak na příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z MPSV na podporu mimořádného finančního 
ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s epidemií COVID_19.
Ř 74 Dotace na rekonstrukci a vystrojení vodojemu. K navýšení o 2 700 tis. Kč dochází z důvodu sdělení přesné částky 
ze strany poskytovatele dotace.
Ř 79 Dotace na rekonstrukci historické části radnice v Lysé n. Labem. Vytvoření nové položky ve výši 10 073 tis. Kč. 
Bude poskytnuta dotace z MMR ČR na akci Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem. Ve výdajové části je 
již položka obsažena.
Ř 81 Převod z vedlejší hospodářské činnosti. Snížení položky o 700 tis. Kč. Důvodem pro snížení položky je navýšení 
prostředků ve VHČ na položce Oprava a údržba byt. fondu Milovice + zařiz. předměty o 700 tis. Kč v důsledku zákonné 
nutnosti výměny měřidel energií v městských bytech.

Výdaje provoz:
Ř 89 Údržba komunikací. Navýšení položky o 1 500 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je zvýšení cen oprav a 
rozšíření jejich rozsahu.
Ř 92 Údržba chodníků. Navýšení položky o 1 500 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je zvýšení cen oprav a rozšíření 
jejich rozsahu.
Ř 95 Dopravní značení. Navýšení položky o 450 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je větší rozsah obnovy dopravního 
značení. Dále pak více objednávek na přechodné dopravní značení z důvodu zvýšeného stavebního ruchu ve městě.
Ř 104 Rezerva havárie + kanal.řad. Navýšení položky o 780 tis. Kč. Důvodem navýšení položky je větší rozsah havárií.
Ř 109 PO - průběžné čištění kanalizace (min. 2 km/rok). Navýšení položky o 600 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky 
je větší potřeba čištění kanalizace.
Ř 122 Drobné opravy ve školkách. Navýšení položky o 250 tis. Kč. Vysoký nárůst cen stavebního materiálu a velké 
množství oprav, zejména plochých střech.
Ř 130 ZŠ TGM výmalba. Snížení položky o 250 tis. Kč. Výmalba se nebude realizovat z důvodu nedodání podkladů ze 
strany ředitele školy.
Ř 134 Drobné opravy ve školách. Navýšení položky o 250 tis. Kč. Vysoký nárůst cen stavebního materiálu a velké 
množství oprav.
Ř 162 Vánoční osvětlení. Navýšení položky o 300 tis. Kč. Důvodem navýšení položky je obměna a rozšíření vánočního 
osvětlení.
Ř 236 Tříděný sběr org. 2002 svoz tříděného odpadu. Navýšení položky o 1 400 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je 
nákup odpadových nádob na bioodpad a zajištění jejich svozu.
Ř 239 Zajištění plnění cílů plánu odpad. hosp. 2017-2021. Snížení položky o 500 tis. Kč. Finanční prostředky budou 
použity na nákup odpadových nádob na bioodpad.
Ř 306 Oděvy. Navýšení položky o 200 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je vrácení prostředků použitých na položku 
Prvotní náklady na řešení krizové situace - mimořádné události.
Ř 331 DHDM. Snížení položky o 200 tis. Kč. Nedaří se dokončit všechny plánované výměny vybavení úřadu, a to s 



ohledem na kombinaci různých vlivů – je problém sehnat dodavatele (výrobce) nábytku, ve většině případů je nutné 
nábytek nechat vyrobit na míru, pokud už se podaří sehnat truhláře, je problém s dodávkami materiálu. Výše uvedené 
okolnosti se projevují tím, že se termíny musí posouvat a už nyní je zřejmé, že se do konce tohoto roku vše nestihne. 
Prostředky budou použity na nákup úklidového stroje.
Ř 332 Výdaje na Sociálně právní ochranu dětí UZ 13011. Navýšení položky o 645 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak 
na výdajové stránce rozpočtu. Celková výše poskytnuté neinvestiční účelové dotace od MPSV na pokrytí výdajů agendy 
Sociálně-právní ochrany dětí (UZ 13011) bude na letošní rok činit 5 277 tis. Kč.
Ř 333 Výdaje na mimoř. fin. ohodnocení soc. pracovníků (UZ 13018). Vytvoření nové položky ve výši 50 tis. Kč. Úprava 
je jak na příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z MPSV na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s epidemií COVID_19.
Ř 370 Rekonstrukce radnice – vybavení. Vytvoření nové položky ve výši 1 000 tis. Kč. Důvodem je přesun z položky 
Rekonstrukce radnice z důvodu správného zaúčtování a zařazení do majetku. Vybavení musí být hrazeno z provozní 
části rozpočtu.

Výdaje investice:
Ř 404 Obnova technologie v úpravně vody. Navýšení položky o 1 000 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je pořízení 
záložního zdroje na prameniště.
Ř 408 PD Rekonstrukce přívodního potrubí do vodojemu. Snížení položky o 350 tis. Kč. Důvodem pro zrušení položky je 
skutečnost, že projektovou dokumentaci hradí provozovatel VaK.
Ř 409 PO Oprava vodoměrné šachty č. 1 U Kovony. Snížení položky o 500 tis. Kč. Důvodem pro zrušení položky je, že se 
letos oprava nebude realizovat.
Ř 410 PO Oprava vodoměrné šachty č. 2 U nádraží. Snížení položky o 500 tis. Kč.
Důvodem pro zrušení položky je, že se letos oprava nebude realizovat.
Ř 411 PO Oprava vodoměrné šachty č. 3 Jedličkova. Snížení položky o 500 tis. Kč. Důvodem pro zrušení položky je, že 
se letos oprava nebude realizovat.
Ř 412 PO Oprava vodoměrné šachty č. 5 Vysoká mez. Snížení položky o 600 tis. Kč. Důvodem pro zrušení položky je, že 
se letos oprava nebude realizovat.
Ř 415 PO-ČSOV Raisova obnova technologie. Navýšení položky o 70 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je skutečná 
cena.
Ř 422 El. Pánev - ŠJ MŠ Dráček. Navýšení položky o 11 tis. Kč. Pro letošní rok je schválena částka na nákup el. pánve 
pro školní jídelnu MŠ Dráček ve výši 80 tis. Kč. V poptávkovém řízení byla nabídnuta nejnižší cena 90 400 Kč.
Pro informaci jsou uvedeny nabídkové ceny:
HOSPIMED, spol. s r.o., za nabídkovou cenu 90 376,11 Kč (vč. DPH), Kuchtech, spol. s r.o., za nabídkovou cenu 105 439 
Kč (vč. DPH) a Jaroslav Hradecký, za nabídkovou cenu 154 868 Kč (vč. DPH).
Ř 428 ZŠ Komenského - pav G - rek. Vak, topení, elektro. Snížení položky o 520 tis. Kč. Důvodem pro snížení položky je 
nižší vysoutěžená cena.
Ř 434 ZŠ Komenského - Oprava chodníku podél pavilonu B. Navýšení položky o 270 tis. Kč. Důvodem pro navýšení 
položky je vyšší vysoutěžená cena.
Ř 489 Rekonstrukce radnice. Snížení položky o 1 000 tis. Kč. Ke snížení dochází z důvodu přesunu na položku 
Rekonstrukce radnice – vybavení.
Ř 492 Úklidový stroj. Vytvoření nové položky ve výši 200 tis. Kč. Nákup úklidového stroje by výrazně přispěl ke kvalitě 
úklidu. Jedná se o nezanedbatelnou částku, proto se OVV snaží vybrat stroj, který vydrží denní úklid poměrně velkých 
prostor. Před nákupem samozřejmě bude ukázka stroje na místě, aby bylo možné ověřit, že se stroj bez problémů 
vejde do výtahu (kvůli přepravě do pater) a bude s ním snadná manipulace v prostorách úřadu.

Ř 495 Zdroje z minulého roku. Snížení položky o 8 881 tis. Kč. Snížením položky dojde k nižšímu zapojení finančních 
prostředků z hospodaření min. let do rozpočtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
6. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

2. 9. 2021 Projednáno RM

468 souhlasí
         



Dosavadní rozhodnutí:
6. rozpočtové opatření bude projednáno finančním výborem dne 13.9.2021


