
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 8. 12. 2021

8. 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. 8/2021.

Příjmy:
Ř 57 Kompenzace za výpadek daňových příjmů. Navýšení položky o 92 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 71 Dotace od Vinařského fondu. Vytvoření nové položky ve výši 10 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na výdajové 
stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z Vinařského fondu na podporu na realizaci projektu „Vinobraní a slavnosti 
hraběte Františka Antonína Šporka“.
Ř 75 Transfer od městyse Kounice. Vytvoření nové položky ve výši 11 tis. Kč. Jedná se o úhradu na základě 
Veřejnoprávní smlouvy od městyse Kounice za 3 přestupky, které město Lysá nad Labem řešilo v rámci přenesené 
působnosti.
Ř 87 Komunikace s občany a elektronizace procesů. Navýšení položky o 899 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na 
výdajové stránce rozpočtu. Bude poskytnuta druhá část dotace z MMR ČR na projekt Komunikace s občany a 
elektronizace procesů ve výši 899 007,28 Kč.
Ř 88 Dotace na Park 30. výročí osvobození. Vytvoření nové položky ve výši 400 tis. Kč. Byla poskytnuta dotace z 
Participativního rozpočtu Středočeského kraje na akci Park 30. výročí osvobození. Ve výdajové části je již položka 
obsažena.
Ř 89 Převod z účtu Sociálního fondu. Vytvoření nové položky ve výši 200 tis. Kč. Na základě žádosti odborové 
organizace se zapojuje do rozpočtu část zůstatku z účtu Sociálního fondu z roku 2020 ve výši 200 tis. Kč. Zůstatek se 
zapojuje z položky 8115, z důvodu správného zaúčtování se musí také rozpočtovat jak příjmová položka 4134, tak jí 
odpovídající položka 5342 ve stejných výších.

Výdaje provoz:
Ř 95 Výdaje na odb. lesn. hospodáře. Vytvoření nové položky ve výši 39 tis. Kč. Jedná se o opomenutou úhradu za 
výdaje na odborného lesního hospodáře Lesům ČR, na kterého přišla dotace v této přesné výši již v loňském roce, ale 
nebyla odeslána Lesům ČR.
Ř 96 Pozemkové úpravy. Navýšení položky o 150 tis. Kč. Nutné kvůli procesu vynětí pozemků Na Zbudově.
Ř 110 PO-ČOV obnova odstředivky kalu. Navýšení položky o 340 tis. Kč. Důvodem pro navýšení je skutečná cena prací a 
materiálu na obnově odstředivky.
Ř 114 Rezerva havárie + kanal.řad. Navýšení položky o 720 tis. Kč. Důvodem navýšení položky je větší rozsah havárií.
Ř 156 ŠJ Scolarest DHDM. Snížení položky o 72 tis. Kč z důvodu přesunu na položku Mycí stroj do ŠJ Scolarest.
Ř 172 Ostatní činnost v kultuře + Listy. Navýšení položky o 100 tis. Kč. Důvodem pro navýšení položky je zvýšená výroba 
propagačních předmětů za účelem propagace města.
Ř 180 Kulturní akce pořádané městem. Navýšení položky o 10 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na výdajové 
stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z Vinařského fondu na podporu na realizaci projektu „Vinobraní a slavnosti 
hraběte Františka Antonína Šporka“.
Ř 182 Městské slavnosti Lysá žije 2021. Snížení položky o 100 tis. Kč z důvodu přesunu na položku Ostatní činnost v 
kultuře + Listy.
Ř 212 Veřejné osvětlení - údržba. Navýšení položky o 150 tis. Kč. Důvodem je zvýšení cen materiálu, oprava většího 
počtu světel v letošním roce z důvodu rozšiřování sítí VO a také opravy poškozených lamp po dopravních nehodách.
Ř 249 Tříděný sběr org. 2002 svoz tříděného odpadu. Snížení položky o 250 tis. Kč. Důvodem snížení položky je přesun 
na nově vzniklou položku Velkoobjemové kontejnery.
Ř 250 Svoz popelnic org. 2519. Navýšení položky o 450 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na úhradu 
faktur za měsíce 11/2021 a 12/2021.
Ř 254 Geometrické plány org. 2006. Snížení položky o 150 tis. Kč. Důvodem pro snížení je nevyčerpání prostředků na 
této položce.
Ř 301 Oděvy (MěP). Navýšení položky o 7 tis. Kč. Důvodem jsou zvýšené náklady výstrojních součástí.
Ř 310 Školení a vzdělávání (MěP). Snížení položky o 7 tis. Kč. Důvodem snížení položky je přesun na položku Oděvy 



(MěP).
Ř 355 Náhrady mezd v době nemoci. Navýšení položky o 400 tis. Kč. Důvodem je vysoký počet vyplacených 
nemocenských v letošním roce.
Ř 364 Platy zaměstnanců. Snížení položky o 400 tis. Kč. Důvodem snížení položky je přesun na položku Náhrady mezd v 
době nemoci.
Ř 378 Sociální fond příspěvek. Navýšení položky o 200 tis. Kč. Na základě žádosti odborové organizace se zapojuje do 
rozpočtu část zůstatku z účtu Sociálního fondu z roku 2020 ve výši 200 tis. Kč.
Ř 383 Komunikace s občany a elektronizace procesů. Navýšení položky o 899 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na 
výdajové stránce rozpočtu. Bude poskytnuta druhá část dotace z MMR ČR na projekt Komunikace s občany a 
elektronizace procesů ve výši 899 007,28 Kč.
Ř 390 Převod z účtu Sociálního fondu. Vytvoření nové položky ve výši 200 tis. Kč. Na základě žádosti odborové 
organizace se zapojuje do rozpočtu část zůstatku z účtu Sociálního fondu z roku 2020 ve výši 200 tis. Kč. Zůstatek se 
zapojuje z položky 8115, z důvodu správného zaúčtování se musí také rozpočtovat jak příjmová položka 4134, tak jí 
odpovídající položka 5342 ve stejných výších.
Ř 395 Pokuta z ÚOHS - výherní hrací přístroje a loterie. Vytvoření nové položky ve výši 280 tis. Kč. Město Lysá nad 
Labem obdrželo rozhodnutí o uložení pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 280 tis. Kč za narušení 
hospodářské soutěže přijatými vyhláškami regulujícími provoz loterií na území města.

Výdaje investice:
Ř 408 PD chodník Dvorce. Vytvoření nové položky ve výši 150 tis. Kč. Důvodem pro vytvoření položky je doporučení 
komise pro dopravu a bezpečnost k výstavbě chybějícího chodníku podél komunikace 331.
Ř 424 Vrt Kovona. Snížení položky o 500 tis. Kč. Důvodem snížení položky je nečerpání této položky.
Ř 459 Mycí stroj do ŠJ Scolarest. Navýšení položky o 72 tis. Kč. Pro letošní rok je schválena částka na nákup Mycího 
stroje pro ŠJ Scolarest ve výši 800 tis. Kč. V poptávkovém řízení byla nabídnuta jediná cena od firmy GASTRO MACH, 
s.r.o. ve výši 871 173,38 Kč vč. DPH.
Ř 484 Výkup nemovitostí. Snížení položky o 1 126 tis. Kč. Důvodem pro snížení je nevyčerpání prostředků na této 
položce.
Ř 493 Velkoobjemové kontejnery. Vytvoření nové položky ve výši 250 tis. Kč z důvodu zakoupení velkoobjemových 
kontejnerů pro sběrný dvůr. V letošním roce došlo k výraznému zdražení hutního materiálu, které se projevilo na 
nárůstu ceny kontejnerů oproti loňskému roku. Tím se částkou na nákup kontejnerů dostáváme do položky investic.

Ř 521 Převod ze Sociálního fondu. Vytvoření nové položky ve výši 200 tis. Kč. Na základě žádosti odborové organizace 
se zapojuje do rozpočtu část zůstatku z účtu Sociálního fondu z roku 2020 ve výši 200 tis. Kč. Zůstatek se zapojuje z 
položky 8115.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
8. rozpočtové opatření roku 2021 dle předloženého návrhu.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

23. 11. 2021 Projednáno RM

souhlasí
         

Dosavadní rozhodnutí:
8. rozpočtové opatření bude projednáno finančním výborem dne 29.11.2021


