
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 17. 6. 2020

rozdělení dotace REGENERACE 2020

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Samková Diana (vedoucí odboru výstavby a ŽP, st.správa lesů, myslivosti)

Důvodová zpráva:
V anketním dotazníku Programu regenerace Ministerstva kultury město žádalo pro tento rok o finanční dotaci na 
infocentrum v historické radnici ve výši 750 000 Kč a na měšťanský dům č.p. 13 ve výši 4 000 000 Kč. Římskokatolická 
farnost žádala o 775 000 Kč na opravu budovy kočárovny v areálu fary v Lysé nad Labem, která bude sloužit pro 
skautský oddíl Liščata.
Ministerstvem kultury byla přidělena kvóta ve výši 400 000 Kč na infocentrum a kočárovnu, o kterou se nyní bude žádat 
Ministerstvo kultury oficiální žádostí do 6. 4. 2020. Na dům č.p. 13 nebyla přidělena žádná finanční částka, jelikož 
nebyla včas zpracována projektová dokumentace pro vydání závazného stanoviska.
Komisí regenerace bylo jednohlasně schváleno rozdělení kvóty na dvě stejné finanční částky, a to 200 000 Kč pro 
infocentrum a 200 000 Kč pro kočárovnu.
Farnost žádá o příspěvek města, který je podmínkou pro získání dotace MK, a tj. 40 000 Kč. Dále se město bude podílet 
i příspěvkem na své infocentrum, které je též podmínkou MK, a tj. 20 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. souhlasí
ZM souhlasí s rozdělením kvóty z programu REGENERACE MPZ 2020 na dvě stejné fin. částky, a to 200 000 Kč pro 
Infocentrum a 200 000 Kč pro Kočárovnu

II. souhlasí
ZM souhlasí s poskytnutím příspěvku města Římskokatolické farnosti ve výši 40 000 Kč na Kočárovnu.

Vazba na rozpočet města:
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40 000,00 Kč
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Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

25. 3. 2020 Projednáno RM

187 souhlasí
         

Dosavadní rozhodnutí:
         


