
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 kultury 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 kultury města Lysá nad Labem.
Komise doporučuje vyřadit žádosti o dotaci: Králová Michaela a Šárka Suchá
Pro:8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Komise se shodla jednohlasně pro vyřazení těchto žádostí. Obě žádosti byly dodány pozdě, a proto jsou v rozporu se 
Statutem. Rovněž výše žádosti o dotaci paní Králové byla chybně ve výši 100 %.
Odbor ŠSVZaK navrhuje žádosti ponechat, neboť dle Statutu poslední den v měsíci vychází na víkend a dle správního 
řádu je povoleno dodat dokumety 1. pracovní den po víkendu.
Členové komise požádali paní Foltýnovou, aby ověřila, zda všichni žadatelé o dotaci plní podmínky Statutu, zejména 
pak publicitu.
Odbor ŠSVZaK sděluje, že veškerá publicita byla překontrolována a spolky, na jejichž akce byla poskytnuta dotace z 
rozpočtu města, tuto skutečnost uvádějí na plakátech, případně na místě formou uvedení loga města.
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 kultury města Lysá nad Labem.

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

Vazba na rozpočet města:
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Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

8. 1. 2020 Komise Komise pro kulturu a cestovní ruch

schválila
         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 66 ze dne 28.1.2020
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem odborem ŠSVZaK a komisí pro kulturu a
cestovní ruch dle návrhu komise,
II. předkládá
ZM návrh rady města na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem ke schválení.


