
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 9. 9. 2020

Návrh Statutu k Programu na investiční dotace pro organizace pracující 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 Statutu k Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se 
sídlem v Lysé nad Labem.
Statut byl navržen odborem ŠSVZaK, připomínkován a doporučen ke schválení komisí pro kulturu, sport a cestovní ruch 
a byl schválen právníkem města Mgr. Martinem Dostálem, DiS.
Přílohou této zprávy jsou formuláře žádosti a vyúčtování k poskytnuté dotaci, které byli vytvořeny odborem a jsou v 
souladu se Statutem k Programu.
Odbor předkládá vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, který byl projednán a schválen právníkem města. Na 
základě zpracování veřejnoprávní smlouvy byl po konzultaci odboru s právníkem města do Statutu doplněn čl. VI. 
Podmínky pro přiznání dotace, který byl schválen dne 26.8.2020 usnesením č.481 na jednání RM.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Statut k Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně 
formuláře žádosti a vyúčtování k poskytnuté dotaci.

II. schvaluje
vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Vazba na rozpočet města:

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

Nekryto 0,00 Kč

Program na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

28. 7. 2020 Komise Komise pro kulturu, sport a cestovní 
ruch

doporučuje ke schválení

         

5. 8. 2020 Projednáno RM

450 doporučuje ke schválení
         

26. 8. 2020 Projednáno RM

481 doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 450 ze dne 5.8.2020
Rada města Lysá nad Labem



I. doporučuje
Statut k Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně
formuláře žádosti a vyúčtování k poskytnuté dotaci,
II. ukládá
připravit odboru veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace,
III. předkládá
ZM ke schválení.

Usnesení č. 481 ze dne 26.8.2020
Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje
Statut k Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem vč. vzoru
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
II. předkládá
ZM ke schválení.


