
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 6. 5. 2020

Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských 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 společenských 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 02.03.2020 projednány na jednání komise 
pro kulturu a cestovní ruch. Dotace byly rozděleny dle platných kritérií Statutu programu na činnost společenských 
organizací, kdy 25% dotace je rozděleno podle počtu dětí 0-9 let, 35% podle počtu dětí 10-18 let, 20% je rozděleno dle 
nákladů organizací, 20% je rozděleno na personální zajištění činnosti. Výše dotace vychází z výpočtu rozdělením do 
dvou kol. V I. kole výpočtu je stanovena výše dotace 100 000 Kč pro jeden spolek dle stanovených kritérií. V II. kole 
výpočtu je rozdělena zbývající část sumy (700 000 Kč mínus součet z I. kola) dle stejných kritérií. Součet z I. a II. kola 
výpočtu stanoví konečnou výši dotace pro daný spolek. Celková výše dotací v součtu nepřesáhne 700 000 Kč. Všechny 
organizace, které podaly nové žádosti na rok 2020, odevzdaly i vyúčtování za rok 2020.
Odbor ŠSVZaK telefonicky prověřil počty pracovníků zajišťující činnost u některých společenských organizací (Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem , Myslivecký spolek Lysá nad Labem „DOUBRAVA“,Vlastenecko 
dobročinná sdružená obec baráčníků Lysá nad Labem , Železniční modelářský kroužek Lysá n.L. - Spolek, KLUB POLSKI 
Lysá nad Labem z.s.) a opravil v tabulce chybně uvedené počty. Dále odbor prověřil provozní náklady spolku Český 
rybářský svaz, z.s. místní organizace Lysá nad Labem, který uvedl částku chybně. V tabulce je již zaznamenáno 
správně. Opravy jsou v tabulce vyznačeny žlutě. Odborem byl též prověřen počet dětí u spolku Quattuor Artes, z.s. 
Členy Quarttuor Artes, z.s. podporuje činnost ZUŠ v oblasti výchovy nad rámec klasické výchovy ve všech uměleckých 
oborech (hudební, dramatický, taneční a výtvarný) a všechny obory jsou také zapojeny do akcí podporujících 
reprezentaci města.
Odbor ŠSVZaK navrhuje vyřadit Fajn spolek z.s. z dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s 
dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem pro rok 2020 z důvodu toho, že členská základna je 0 dětí.
Odbor ŠSVZaK sděluje, že vyúčtování dotace spolkem Ladoňka, z.s. bylo odevzdáno na podatelnu 28.2.2020. Důvodem 
pozdního odevzdání byla změna statutárního zástupce, který neobdržel včas informace o poskytnuté dotaci. Vyúčtování 
je v pořádku. Výše poskytnutá dotace činila v roce 2019 29 368 Kč. Pro letošní rok 2020 spolek dotaci na činnost 
organizace nežádá.
Veřejnoprávní smlouvy budou připraveny dle vzoru schváleného ZM usnesení č.210 z 10.12.2019 a budou schváleny 
právníkem města Mgr. Martinem Dostálem, DiS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

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

II. bere na vědomí
vyřazení žádosti Fajn spolku z.s. z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let pro rok 
2020 pro nesplnění podmínek programu (členská základna 0 dětí).

III. bere na vědomí
nesplnění termínu pro podání vyúčtování dotace za rok 2019 spolkem Ladoňka, z.s. 

IV. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy. 

V. pověřuje
starostu města podepsáním veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.
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Program na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

2. 3. 2020 Komise Komise pro kulturu a cestovní ruch

doporučuje ke schválení

         
25. 3. 2020 Projednáno RM

175 odkládá

         

7. 4. 2020 Projednáno RM

202 doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 175 ze dne 25.3.2020
Rada města Lysá nad Labem
odkládá
rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad
Labem.
Usnesení č. 202 ze dne 7.4.2020
Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje
rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad
Labem,
II. neschvaluje
vyhovění žádosti Fajn spolku z.s. do Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let pro rok
2020 pro nesplnění podmínek programu (členská základna 0 dětí),
III. bere na vědomí
nesplnění termínu pro podání vyúčtování dotace za rok 2019 spolkem Ladoňka, z.s.,
IV. doporučuje
ZM ke schválení,
V. ukládá
odboru ŠSVZaK zajistit audit hospodaření vybraných sportovních a společenských organizací.


