
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Návrh na změnu Statutů Programů na činnost sportovních a společenských 
organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, Statutů 
Programů na podporu kultury a sportu a volného času vč. formulářů žádostí, 
závěrečné zprávy a vyúčtování a vzor veřejnoprávních smluv

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Foltýnová Hana (referentka pro kulturu, sport a dotační programy)

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení ZM odbor ŠSVZaK předkládá návrh na změnu Statutů Programů na činnost sportovních a 
společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem a Statutů Programů na podporu 
kultury a sportu a volného času vč. formulářů žádostí, závěrečných zpráv a vyúčtování a vzorů veřejnoprávních smluv. 
Formulář žádostí je doplněn o formulář "Žádost o změnu čerpání poskytnuté dotace z Programu na podporu 
kultury/sportu a volného času schválené zastupitelstvem města Lysá nad Labem".
Tyto Programy byly dne 28.7.2020 projednány v komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch a byly doporučeny ke 
schválení.
Ve Statutech k Programům na činnosti sportovních organizací nedochází ke změně v kritériích potřebných pro stanovení 
výše poskytnuté dotace jednotlivým organizacím a na činnost společenských organizací se mění kritéria výpočtu pro 
stanovení výše poskytnuté dotace jednotlivým organizacím následovně: počet členů (0-9 let) z 25% na 35%, počet členů 
(10-18 let) z 35% na 45%, provozní náklady za minulý rok zůstávají 20%. Náklady na personální zajištění, které činily 20% 
se ruší, neboť 75% spolků žádajících o dotaci, měly v tomto sloupci počet 0. Pro program na činnost společenských 
organizací platí dvoukolový výpočet, přičemž v prvním kole nepřekročí možná dotace 1 žadatele 20% celkové částky 
finančních prostředků určených rozpočtem na tento Program.
Organizace Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem bude nově žádat z Programu na činnost společenských 
organizací, neboť nesplňuje podmínku do Programu na činnost sportovních organizací a to registraci spolku do Rejstříku 
sportu. Z tohoto důvodu byla částka, při zkoušce tvoření nového rozdělení dotace, kterou spolek obdržel v letošním 
roce, přesunuta do Programu na činnost společenských organizací.
Přílohou této zprávy jsou vždy současné statuty a návrhy statutů aktualizované odborem ŠSVZaK a doporučené komisí 
pro kulturu, sport a cestovní ruch.
Do přílohy jsou dále přiloženy tabulky s výpočtem, kde nalezneme letošní výši přidělené dotace a nový výpočet dle 
navrženého statutu.
Formuláře žádostí a závěrečné zprávy a vyúčtování byly formálně upraveny v souladu se statuty.
Statuty, formuláře žádostí, závěrečné zprávy a vyúčtování a vzor veřejnoprávních smluv byl projednán a schválen 
právníkem města Mgr. Martinem Dostálem, Dis.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Statuty Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad 
Labem a Statuty Programů na podporu kultury a sportu a volného času vč. formulářů žádostí, závěrečné zprávy a 
vyúčtování dle návrhu odboru s tím, že pro rok 2021 se vyjme (toto se týká pouze činnosti společenských organizací) 
povinnost min. výše členských příspěvků a min. členský příspěvek je stanoven na 200 Kč.

II. schvaluje
vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.

Vazba na rozpočet města:

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

Kryto ORJ20 ODPA3319 ORG2765 POL5229 700 000,00 Kč

Program na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sdílem v Lysé nad Labem



         

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

Kryto ORJ20 ODPA3419 ORG2529 POL5229 3 000 000,00 Kč

Program na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sdílem v Lysé nad Labem

         

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

Kryto ORJ20 ODPA3319 ORG1095 POL5222 400 000,00 Kč

Program na podporu kultury 

         

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

Kryto ORJ20 ODPA3419 ORG10343 POL5222 100 000,00 Kč

Program na podposru sportu a volného času

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

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

doporučuje ke schválení
         

28. 7. 2020 Projednáno ZM

94 souhlasí

         
5. 8. 2020 Projednáno RM

451 doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 14 ze dne 12.2.2020
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem 
v Lysé nad Labem,
II. u k l á d á odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
III. u k l á d á RM aktualizovat stávající dotační programy města Lysé nad Labem, termín: do ZM 6/2020.

Usnesení č. 94 ze dne 28.7.2020
Zastupitelstvo města
s o u h l a s í
s prodloužením termínu aktualizace dotačních programů města Lysá nad Labem do 21.10.2020.

Usnesení č. 451 ze dne 5.8.2020
Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje
Statuty Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad
Labem a Statuty Programů na podporu kultury a sportu a volného času vč. formulářů žádostí, závěrečné zprávy a
vyúčtování dle návrhu odboru s tím, že pro rok 2021 se vyjme (toto se týká pouze činnosti společenských organizací)
povinnost min. výše členských příspěvků a min. členský příspěvek je stanoven na 200 Kč,
II. bere na vědomí
vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
III. předkládá
ZM ke schválení.


