
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 činnost sportovních organizací 
pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé 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 činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 
18 let se sídlem v Lysé nad Labem.
Dne 31.01.2020 byl uzavřen termín pro podávání žádostí. Materiály byly dne 03.02.2020 projednány na jednání komise 
pro sport. Dotace byly rozděleny dle platných kritérií Statutu programu na činnost sportovních organizací, kdy 50% 
dotace je rozděleno podle počtu dětí jednotlivých organizací, 25% je rozděleno dle nákladů organizací, 10% je 
rozděleno na personální zajištění činnosti a 15% je rozděleno dle vlastnictví sportovního areálu. Ceny sportovních 
areálů byly určeny na základě odborného vyjádření firmy MV reality s.r.o. a vlastnictví sportovních areálů bylo odborem 
ověřeno v Katastru nemovitostí. Všechny organizace, které podaly nové žádosti na rok 2020, odevzdaly i vyúčtování za 
rok 2020.
Veřejnoprávní smlouvy budou schváleny právníkem města Mgr. Martinem Dostálem, DiS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.

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

Vazba na rozpočet města:

2020 02 | Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
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Program na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

4. 2. 2020 Projednáno RM

90 doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č.90 ze dne 4.2.2020
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé 
nad Labem
II. předkládá
ZM ke schválení 


