
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 12. 2. 2020

Návrh na rozdělení dotací 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 sportu a volného času města Lysá nad Labem 
včetně žádostí.
Komise pro sport nedoporučuje rozdělit dotaci pro RC Parníček – příměstský tábor, pro z.s. Klub dobré zprávy – letní
příměstský tábor a pro Mgr. Jana Váňu – největší příměšťák. Komise konstatovala, že tyto akce plně nesplňují Statut
programu. Nejedná se o veřejnou jednorázovou akci reprezentující město. Přidělit dotaci z důvodu ponížení nákladů
pro rodiče dětí není příliš vhodné. Komise doporučuje spíše uspořádat veřejnou jednorázovou akci v rámci těchto
příměstských táborů. Potom rozdělení dotací by bylo na místě.
Odbor ŠSVZaK nesouhlasí s názorem komise pro sport a domnívá se, že příměstské tábory se mohou zahrnout pro
čerpání dotace z Programu na podporu sportu a volného času města lysá n.L. - viz STATUT čl. I odst. b) akce a projekty 
realizované na území města Lysá nad Labem, vyjímečně mimo území města Lysá n.L., ale cílovou skupinou ve smyslu 
předloženého projektu jsou obyvatelé města Lysá nad Labem. Do roku 2019 se vždy na příměstské tábory z tohoto 
programu přispívalo.
Veřejnoprávní smlouvy budou schváleny právníkem města Mgr. Martinem Dostálem, DiS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem.

II. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Vazba na rozpočet města:
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Program na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem 

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

10. 12. 2019 Komise Komise pro sport

schválila

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 67 z 28.1.2020
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem odborem ŠSVZaK a
komisí pro sport.
II. předkládá
ZM návrh rady města na rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem ke



schválení.


