
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Žádost o poskytnutí individuální dotace na činnost a na Prvomájovou 
steeplechase pro OS HIPPODROM z.s. vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Foltýnová Hana (referentka pro kulturu, sport a dotační programy)

Důvodová zpráva:
Odbor ŠSVZaK předkládá žádost o poskytnutí individuální dotace pro OS HIPPODROM z.s., IČO: 27030199 ve výši 150 000 
Kč na Prvomájovou steeplechase pořádanou v roce 2022 a na činnost ve výši 135 000 Kč vč. veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace za předpokladu, že výše uvedené částky budou schváleny v rozpočtu města na rok 2022. 
Veřejnoprávní smlouva byla zkontrolována a schválena právníkem města Mgr. Martinem Dostálem, DiS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace pro OS HIPPODROM z.s., IČO: 27030199, Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem ve 
výši 150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase pořádanou v roce 2022 a na činnost ve výši 135 000 Kč,

II. schvaluje
individuální dotaci pro OS HIPPODROM z.s., IČO: 27030199, Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na 
Prvomájovou steeplechase pořádanou v roce 2022 a na činnost pro rok 2022 ve výši 135 000 Kč vč. veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace za podmínky předpokladu, že výše uvedené částky budou schváleny v rozpočtu města na 
rok 2022,

Vazba na rozpočet města:

2022 02 | Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Nekryto 0,00 Kč

Prvomájová steeplechase roku 2022

         

2022 02 | Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Nekryto 0,00 Kč

Činnost OS HIPPODROM 

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

9. 11. 2021 Projednáno RM

605 doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 605 z 9.11.2021
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace pro OS HIPPODROM z.s., IČ: 27030199, Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem ve výši
150 000 Kč na Prvomájovou steeplechase pořádanou v roce 2022 a na činnost ve výši 135 000 Kč,



II. doporučuje
poskytnutí individuální dotace pro OS HIPPODROM z.s., IČ: 27030199, Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem ve výši 150 000
Kč na Prvomájovou steeplechase pořádanou v roce 2022 a na činnost pro rok 2022 ve výši 135 000 Kč vč. veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace za předpokladu, že výše uvedené částky budou schváleny v rozpočtu města na rok 2022,
III. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.


