
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 28. 7. 2020

Vyhlášení místního referenda v Lysé nad Labem o prodeji bytů ve vlastnictví 
Města Lysá nad Labem v Milovicích na návrh přípravného výboru

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Procházková Ludmila (vedoucí odboru vnitřních věcí)

Důvodová zpráva:
Dne 10.06.2020 byl na podatelnu MěÚ Lysá nad Labem doručen „Návrh přípravného výboru na konání místního 
referenda v obci Lysá nad Labem ohledně prodeje bytů v Milovicích ve vlastnictví Města Lysá nad Labem ve dnech 
konání voleb do krajských zastupitelstev dne 2.10.2020 a 3.10.2020.“ (dále jen „Návrh“). Součástí podání byly 
podpisové archy očíslované od 1 do 390 s celkem 2 168 podpisy.
Návrh byl přezkoumán, zda splňuje náležitosti dle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místním referendu“). Bylo zjištěno, že v Návrhu chybí data 
narození členů přípravného výboru, tento nedostatek odstranil podatel dne 18.06.2020 tím, že doručil Návrh doplněný 
o chybějící údaje. Dále byly přezkoumány podpisové listiny, bylo zjištěno, že obsahují náležitosti stanovené v § 11 
zákona o místním referendu.

Dne 11.06.2020 Městský úřad Lysá nad Labem zaslal žádost o stanovisko MV ČR k podanému Návrhu. Dne 07.07.2020 
byla zaslána žádost o doplnění stanoviska.

Dne 14.07.2020 bylo na podatelnu MěÚ Lysá nad Labem doručeno datovou schránkou podání zmocněnce přípravného 
výboru, pana Mgr. Karla Marka, ve kterém sděluje vůli přípravného výboru, a to, aby zastupitelstvo Města Lysá nad 
Labem na svém nejbližším zasedání, tj. dne 15. 7. 2020, rozhodlo o vyhlášení referenda pouze o otázce: „Souhlasíte s 
tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví Města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“.

Místní referendum se dle § 8 zákona o místním referendu koná, pokud jej podpořilo svým podpisem alespoň 20 % 
oprávněných osob, tj. v Lysé nad Labem minimálně 1 471 oprávněných osob. Po kontrole podpisových archů bylo 
zjištěno, že Návrh splňuje tuto zákonnou náležitost.
Městský úřad Lysá nad Labem přezkoumal dále, zda Návrh obsahuje náležitosti dle ust. § 10 a § 11 zákona o místním 
referendu a dospěl k závěru, že Návrh obsahuje zákonné náležitosti.

Dle § 12 odst. 4 předloží RM bezvadný návrh k projednání ZM na jeho nejbližší zasedání. ZM na svém nejbližším 
zasedání rozhodne dle § 13 odst. 1 o vyhlášení místního referenda, jestliže o navržené otázce lze místní referendum 
konat, případně o tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní referendum konat. 
Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů od vyhlášení, není-li v návrhu uvedena doba pozdější.
Pokud ZM místní referendum vyhlásí, vyrozumí o tom neprodleně zmocněnce přípravného výboru a usnesení vyvěsí na 
úřední desce po dobu 15 dnů. Ode dne vyhlášení místního referenda nepřísluší orgánům města rozhodovat o věci, která 
je předmětem otázky ve vyhlášeném místním referendu.
Náklady na konání místního referenda:
V případě souběhu místního referenda a voleb:
a) dle § 27a odst. 1 zákona o místním referendu plní okrskové volební komise (dále jen „OVK“) zřízené podle zákona o 
příslušných volbách rovněž úkoly OVK pro místní referendum. Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu člena OVK 
poskytovanou podle příslušného volebního zákona.
b) dle § 27a odst. 7 zákona o místním referendu se náklady na zajištění volební místnosti a jejího vybavení, které 
vyžadují současně oba zákony (zákon o místním referendu a zákon o příslušných volbách) hradí ze státního rozpočtu.
c) dle § 19 zákona o místním referendu se zřizuje místní komise, která dohlíží na dodržování právních předpisů o 
místním referendu, sčítá hlasy a zjišťuje výsledky na základě jednotlivých zápisů OVK, uveřejňuje výsledky místního 
referenda a plní další úkoly dle citovaného zákona. Pro členy místní komise musí ZM stanovit výši odměny. Místní 
komise musí být nejméně čtyřčlenná. Odměna se stanovuje dle § 27 zákona o místním referendu ve výši maximálně 1/5 
minimální mzdy pro předsedu komise a ve výši maximálně 1/7 minimální mzdy pro člena komise. Odbor VV navrhuje 
stanovit odměny ve stejné výši jako je zvláštní odměna za výkon člena OVK pro příslušné volby, tedy pro předsedu 
2.200 Kč a člena 1.800 Kč. Náklady na odměny členů místní komise se hradí z rozpočtu města.
Z rozpočtu města bude hrazena, pokud se místní referendum bude konat v souběhu s volbami do zastupitelstev krajů, 
odměna pro členy místní komise. Dále tisk hlasovacích lístků a nákup úředních hlasovacích obálek. Náklady na tisk 



lístků se odhadují na cca 1 Kč při formátu lístku A5 + cca 0,50 Kč za obálku, při nákladu 8000 lístků tedy cca 12.000 Kč.
Ostatní náklady a vybavení, které je stejné pro místní referendum a příslušné volby, budou hrazeny z příspěvku 
poskytovaného na zajištění voleb.
Náklady (jedná se o odhad): 7.600 Kč odměny členů místní komise
12.000 Kč hlasovací lístky a obálky
19.600 Kč celkem

Pokud by se místní referendum konalo samostatně, budou z rozpočtu města hrazeny všechny náklady. Při minimálním 
počtu členů OVK a místní komise (dle § 21 zákona o místním referendu mají komise min. 4 členy) by se jednalo o 40 
členů (9 OVK + místní komise). Pokud by byla schválena odměna shodná s odměnou členů OVK pro volby, činily by 
náklady na odměny členů komisí celkem 76.000 Kč. K tomu je třeba připočítat náklady na platy pro zaměstnance obce 
zajišťující přípravu místního referenda (osoba zajišťující celkovou organizaci a přípravu, osoby zajišťující přípravu 
hlasovacích místností, zpracování odměn atd.), dále nákup kancelářských potřeb a dalšího materiálního vybavení, tisk 
hlasovacích lístků, úřední obálky pro hlasování, náhrada za využití volební místnosti v ZŠ a MŠ (cca 15.000 Kč), pokud 
bude rozhodnuto o tom, že se taková náhrada poskytne atd.
Náklady (jedná se o odhad): 76.000 Kč odměny členů komisí
12.000 Kč hlasovací lístky a obálky (cena v případě, že bude tisk zpracován současně s velkou zakázkou, např. tisk 
materiálů pro volby, při samostatném nákladu cca 8000 hlasovacích lístků a obálek lze očekávat vyšší náklady)
20.000 Kč platy zaměstnanců
10.000 Kč materiální vybavení (kancelářské prostředky, …)
15.000 Kč využití místností ve školských zařízeních
27.000 Kč rezerva
160.000 Kč celkem

Stanovení odměny členům komise. Člen komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Výši odměny stanoví 
zastupitelstvo a zveřejní ji na úřední desce nejpozději 25 dnů přede dnem hlasování. Zákon stanoví maximální výši 
odměny, pro předsedu maximálně 1/5 minimální mzdy, pro člena maximálně 1/7 minimální mzdy. Minimální mzdu 
stanoví nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Základní sazba činí 14.600 Kč. Tj. pro předsedu komise 
nejvýše 2.920 Kč, pro člena nejvýše 2.086 Kč.

ZM STANOVÍ VÝŠI ODMĚNY PRO MÍSTNÍ KOMISI, POKUD BUDE MÍSTNÍ REFERENDUM KONÁNO SAMOSTATNĚ, STANOVÍ VÝŠI 
ODMĚNY I PRO OKRSKOVÉ KOMISE.

V Návrhu přípravný výbor navrhuje hradit náklady spojené s konáním místního referenda z položky 6171 – 5169 Nákup 
služeb, konkrétně ponížením nákladů na média (televizní vysílání, internetové vysílání, rádio Patriot), tyto služby jsou 
však založeny smluvně, odbor vnitřních věcí tak nemůže ze svého rozhodnutí tyto náklady nijak ovlivnit. Proto je 
navrženo uložit vedoucím odborů finančního a vnitřních věcí navrhnout změnu rozpočtu pro zajištění financování 
nákladů místního referenda.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. stanovuje
výši odměny pro místní komisi takto:
člen ve výši 1.800,- Kč, předseda ve výši 2.200,- Kč.

II. ukládá
1. starostovi města
a) zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
b) informovat zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení,
c) oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí přijatého v místním referendu 
Ministerstvu vnitra,
d) zveřejnit výši odměny pro členy místní komise na úřední desce nejpozději 25 dnů před prvním dnem konání místního 
referenda.
2. vedoucí finančního odboru, ve spolupráci s vedoucí odboru vnitřních věcí, navrhnout v rámci rozpočtového opatření 
rozpočtu roku 2020 zařazení paragrafu 6173 pro potřebné finanční prostředky na zabezpečení konání místního 
referenda.

Vazba na rozpočet města:
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Nekryto 6173 20 000,00 Kč

Místní referendum

Je třeba v rámci rozpočtového opatření zařadit do rozpočtu paragraf 6173 - místní referendum, na který budou 
vloženy finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s konáním místního referenda (minimálně, pokud se bude 
referendum konat souběžně s volbami, na položku 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru, 5021 ostatní osobní 
výdaje a 5169 nákup ostatních služeb, pokud se bude konat referendum samostatně, pak i další potřebné položky).

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

Dosavadní rozhodnutí:
RM Usnesení č. 377 ze dne 30.06.2020
Rada města Lysá nad Labem
I. odkládá
předložení návrhu zastupitelstvu města na vyhlášení místního referenda na základě návrhu přípravného výboru podle
ustanovení § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a to na území města Lysá nad Labem. Z důvodu stanoviska ministerstva vnitra ČR.
II. ukládá
odboru vnitřních věcí zaslat doplňující dotazy ke stanovisku ministerstva vnitra ČR ve smyslu diskuse RM.

RM Usnesení č. 427 ze dne 14.07.2020
Rada města Lysá nad Labem
předkládá
na nejbližší zasedání zastupitelstva města návrh na vyhlášení místního referenda na základě návrhu přípravného výboru
podle ustanovení § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a to na území města Lysá nad Labem.


