
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 17. 4. 2019

Žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání (převedení) částky na účet z rozpočtu pro 
rok 2019

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Nováková Romana (školství - samospráva)

Důvodová zpráva:

Odbor ŠSVZaK předkládá RM žádost FK Litol, z.s. o čerpání finanční částky schválené v rozpočtu města na rok 2019 na 
správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli. V únoru letošního roku byly již na hřišti v Litoli provedeny jarní práce 
(vyčesání trávníku, pískování, provzdušnění Verti Drain a hnojení). Přikládáme faktury za tyto práce, na které již byly 
firmami vystaveny faktury v celkové částce 64.543,-Kč vč. DPH, avšak dosud neuhrazeny. Dále se jedná o úhradu záloh 
na dodávku elektřiny od společnosti ČEZ v celkové roční částce 26.640,-Kč. Dodávky el. energie jsou v letošním roce 
nutné pro stavební práce související s rekonstrukcí zázemí fotbalového areálu, dále jsou na přípojku připojeny objekty 
místních spolků rybářů a myslivců a samozřejmě na provoz areálu, který bude po část sezóny značně omezen, právě 
díky probíhajícím stavebním pracím. V rozpočtu města pro letošní rok je schválená částka 250 tis. Kč. Z této částky 
bude hrazena dohoda o pracovní činnosti pro správce hřiště pana Matyáše Pokorného , která činí 160 tis. Kč (uzavřena 
na celý rok). Zbývající část ve výši 90 tis. Kč navrhujeme zaslat na účet FK Litol, z.s. formou veřejnoprávní smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání (převedení) částky na účet z rozpočtu pro rok 2019 

II. schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli 
ve výši 90 tis. Kč 

Vazba na rozpočet města:

2019 02 | Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Kryto od.34, §12 organizace 5166 250 000,00 Kč

Správa a údržba areálu FK Litol

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

Dosavadní rozhodnutí:
Rada města Lysá nad Labem dne 9. 4.2019 v usnesení č. 225 I. bere na vědomí žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání 
(převedení) částky na účet z rozpočtu pro rok 2019 II. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a 
FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve výši 90 tis. Kč III. předkládá ZM ke schválení

Přílohy:

1. žádost FK Litol.pdf

2. smlouva FK Litol.docx


