
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 7. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 21. 10. 2020

Návrh na prodloužení dotačního programu na podporu OSVČ a podnikatelů

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Letošní rok 2020 je ve znamení boje s epidemií COVID. V rámci boje s touto epidemií vláda ČR přijala na jaře 2020 řadu 
opatření, kterými regulovala, omezovala a zakazovala podnikatelskou činnost. Podobná opatření byla nedávno přijata 
opětovně. Vláda ČR zároveň schválila i dotační programy, které mají OSVČ a podnikatelům kompenzovat alespoň část 
vzniklých škod. Město Lysá nad Labem se rozhodlo již na jaře 2020 podpořit fungování OSVČ a podnikatelů, kteří byli 
postiženi těmito opatřeními, zavedením dotačního programu. Na dotaci měli nárok OSVČ a firmy se sídlem nebo 
provozovnou ve městě s počtem zaměstnanců do 15 osob. V rámci tohoto programu bylo na základě žádostí rozděleno 
cca 600 000 Kč. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
prodloužení dotačního programu na podporu OSVČ a podnikatelů do 30.11.2020,

II. ukládá
Radě města zajistit alokaci dotací pro OSVČ a podnikatele.

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

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 50 z 20.05.2020
Zastupitelstvo města

schvaluje
zřízení a statut Programu na podporu podnikatelské činnosti včetně příloh za podmínky zařazení těchto úprav:
1. oprávněné osoby jsou firmy maximálně s 15 zaměstnanci,
2. nejnižší částka podpory se u kategorie nepřímé dopady zvyšuje z 5000 Kč na 10 000 Kč
3. ze statutu se vypouští ustanovení, že poskytovatel dotace může dát do smlouvy další podmínky
4. doba pro vyplacení se zkracuje do 31.7.2020
5. doplnění bodu 6.1 – bude posuzovat Finanční výbor
6. vyřazení bodu 7.7
7. v bodě 4.3 vypuštění textu – Skupiny žadatelů: Přímý dopad – nahrazeno v souvislosti s usneseními vlády ČR 
směřujícími k opatřením v boji proti COVID-19


