
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 8. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 16. 12. 2020

Metodický pokyn k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

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

Důvodová zpráva:
Odbor ŠSVZaK předkládá Metodický pokyn k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem.
Metodický pokyn k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem byl navržen komisí pro kulturu, sport a cestovní 
ruch. Změna statutu k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem není nutná, jedná se pouze o dospecifikaci 
způsobilých výdajů, kterými jsou služby. Komise souhlasí s uvedeným návrhem a doporučuje ho ke schválení. V pokynu 
došlo odborem k doplnění správného formátu předání, maximální délce a velikosti souboru, byl upraven termín 
natočení videa a byl doplněn odstavec ohledně GDPR. Odbor ŠSVZaK souhlasí s Metodickým pokynem k Programu na 
podporu kultury města Lysá nad Labem a předkládá tento pokyn v příloze. V příloze odbor předkládá též Čestné 
prohlášení, které bylo doporučeno panem Šmídem, konzultantem ohledně GDPR.
Metodický pokyn byl zkontrolován a doporučen ke schválení právníkem města Mgr. Martinem Dostálem, DiS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
Metodický pokyn k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

20. 10. 2020 Projednáno RM

588 souhlasí
         

3. 11. 2020 Projednáno RM

600 doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 588 z 20.10.2020
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
zápis z jednání komise pro kulturu, sport a dotační programy ze dne 7.10.2020.
II. souhlasí
Usnesení č. 600 ze dne 3.11.2020
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
aktualizovaný "Metodický pokyn k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem",
II. předkládá
ZM ke schválení.
s Metodickým pokynem k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem.
III. předkládá
Metodický pokyn k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem ZM dne 16.12.2020 ke schválení.


