
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky 
COVID-19

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
V minulých měsících došlo z důvodu nebezpečí šíření onemocnění způsobeného koronavirem COVID - 19 k vyhlášení 
nouzového stavu v České republice a díky tomu k významnému omezení života a pozastavení ekonomiky. Aktuálně se 
situace pomalu zlepšuje, přesto však v roce 2020 dojde k významnému propadu ekonomiky a tudíž i výběru daní.
Ministerstvo financí připravilo aktualizaci daňové predikce pro obce a kraje. Z aktualizované predikce je zřejmé, že nás 
u obcí čeká meziroční propad daňových příjmů ve výši -23 mld. Kč (- 10,4 %). Detailní čísla MF ČR naleznete v příloze 
číslo 2.
Z tohoto důvodu lze předpokládat, že daňové příjmy našeho města Lysá nad Labem pro rok 2020 poklesnou o 23,1 mil. 
Kč z očekávaných 161 mil. Kč (aktuální rozpočet) na 137,9 mil. Kč.
Zároveň aktuální rozpočet města počítá pro rok 2020 s běžnými výdaji ve výši 220,7 mil. Kč, což je navýšení o 24,3 mil. 
Kč oproti roku 2019 (viz příloha č. 1).
Vzhledem k očekávaným ekonomickým dopadům žádám RM o přípravu úsporného rozpočtu města tak, že položka 
Běžných výdajů bude ponížena o částku 23,1 mil. Kč na pokrytí očekávaného propadu příjmu. V opačném případě 
budeme běžný chod města financovat z úspor z minulých let, které jsou určené k investičnímu rozvoji města.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zprávu o předpokládaném propadu daňových příjmů Města Lysá nad Labem v rozpočtu na rok 2020 z důvodu 
ekonomické krize ve výši 23,1 mil. Kč,

II. ukládá
RM připravit úsporný rozpočet pro rok 2020, v rámci kterého bude položka Běžných výdajů ponížena o částku ve výši 
23,1 mil. Kč. Termín ZM 06/2020,

III. revokuje
bod II. Usnesení č. 241 ze zasedání ZM 20.12.2019,

IV. schvaluje
že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se odměny nesčítají, ale odměna se stanovuje jako 
nejvyšší dosažená odměna (sloupec s nejnižším číslem sloupce) z aktuálně platné tabulky Příloha k nařízení vlády č. 
318/2017 Sb. „Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev 
v Kč.“

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         


