
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury II. kolo 

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

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

Důvodová zpráva:
Odbor ŠSVZaK předkládá návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury - II. kolo. Materiály byly projednány 
a doporučeny ke schválení komisí pro kulturu, sport a cestovní ruch dne 28.7.2020. V přiložené tabulce je přehled 
navržených a doporučených částek jednotlivých žadatelů ke schválení. K datu 30.6.2020 je na položce "Program na 
podporu kultury" částka 222 000 Kč, neboť z důvodu koronavirové situace nemohly některé spolky zorganizovat 
plánované akce a tím vyčerpat schválenou dotaci. Přidělenou dotaci vrátily: Tělocvičná jednota Sokol Lysá nad Labem 
31 000 Kč, Fajn spolek, z.s. 23 000 Kč, Domácí hospic Na blízku, z.ú. 20 000 Kč, Střední škola designu Lysá nad Labem 
20 000 Kč, Vibrace z.s. 10 000 Kč, Junák - český skaut, středisko Lysá nad Labem, z.s. 38 000 Kč.
Jednotlivé žádosti jsou přílohou této zprávy.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou schváleny právníkem města Mgr. Martinem Dostálem, DiS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury II. kolo.

II. ukládá
odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

III. pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. 

Vazba na rozpočet města:

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

Kryto ORJ20 ODPA3319 ORG1095 POL5222 102 500,00 Kč

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

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

doporučuje ke schválení

         

5. 8. 2020 Projednáno RM

449 doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 449 ze dne 5.8.2020
Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury II. kolo,
II. předkládá



ZM ke schválení.


