
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání částky z rozpočtu města pro rok 2020 
formou dotace

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Nováková Romana (školství - samospráva)

Důvodová zpráva:
Odbor ŠSVZaK předkládá žádost FK Litol, z.s. o čerpání finanční částky na rok 2020 na správu a údržbu fotbalového 
hřiště v Litoli ve výši 128 692 Kč na jarní údržbu hřiště, servis žacího stroje, hnojiva, pohonné hmoty zazimování 
závlahového systému a el.energii.
V rozpočtu města pro letošní rok je schválená částka 250 tis. Kč. Z této částky je hrazena dohoda o pracovní činnosti 
pro správce hřiště pana Lukáše Féra a údržba hřiště .
Celá výše požadované částky 128 692 Kč není kryta rozpočtem města.
Původně byla radou města schválena FK Litol částka 90 tis.Kč. Z důvodu ukončení nájemní smlouvy ke dni 8.6.2020 (den 
doručení výpovědi) navrhujeme poskytnout částku pouze 70 tis. Kč. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání částky z rozpočtu města pro rok 2020 formou dotace

II. schvaluje
FK Litol, z.s. čerpání částky z rozpočtu města pro rok 2020 formou dotace ve výši 70 tis. Kč

III. schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve 
výši 70 tis. Kč

Vazba na rozpočet města:

2020 02 | Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Kryto od.34, §12 organizace 5166, ORJ 20 250 000,00 Kč

Správa a údržba areálu FK Litol

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

10. 3. 2020 Projednáno RM

146 schválila

         

Dosavadní rozhodnutí:
RM dne 10.3.2020 vydala usnesení č. 146
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání částky z rozpočtu pro rok 2020 formou dotace,
II. schvaluje
žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání částky z rozpočtu pro rok 2020 formou dotace ve výši 90 tis. Kč,
III. schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve



výši 90 tis. Kč a doporučuje ZM ke schválení.


