
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města je předkládán návrh na rozpočtové opatření č. 5/2019 na straně příjmů se navíc zapojují dotace 
ve výši cca 7 000 000,-Kč a nevyužité prostředky z loňského roku ve výši 31 408 000-Kč tomu odpovídají i celkové 
výdaje. Do rozpočtu se nezapojují prostředky z let minulých ve výši 12 799 000,-Kč. Tyto jsou ponechány jako rezerva. 
Příjmy: Ř. 36 Navýšení příjmů 10 000,- Kč z inzerce v listech z důvodu navýšení nákladů na vydávání Listů dojde k 
navýšení ceny za inzerci předpoklad je cca 10% navýšení. Ř 59 Přijetí dotace ve výši 7 036 000,-Kč. Dotace na rozvoj IS 
a technologického centra již bylo zaplaceno, došlo pouze k vyplacení dotace. Proti dotaci již není žádný výdaj. Jen se 
zapojuje na příjmové straně rozpočtu a navyšuje ji. Výdaje provoz: Ř 74 Údržba komunikací - navýšení položky o 3 000 
000,-Kč. Vzhledem ke stavu komunikací je potřeba do nich investovat větší finanční prostředky, v rámci navýšení 
kapitoly se navíc počítá s úpravou komunikací U Nadjezdu, Za Labem, ke Třem Chalupám, výjezd z Byšiček, Ke Střelnici 
a další drobné opravy. Ř 77 Údržba chodníků - navýšení položky o 2 800 000,-Kč. Chodníky nejsou v ideálním stavu, 
proto je do nich potřeba investovat, v rámci oprav se navíc počítá s úpravou chodníků v ulici Komenského (podél 
vykácených topolů), v ulici Čechova a Riegrova (hlavní trasa z Kačína na nádraží). Ř 79 Dopravní značení - navýšení 
položky o 200 000,-Kč. K navýšení dochází zejména kvůli nákupu přenosných dopravních značek v souvislosti s čištěním 
komunikací. Ř 85 Výměna kanalizace v Družstevní (nadjezd Kollárova) - navýšení položky o 4 000 000,-Kč. Původně bylo 
dohodnuto zakončit výměnu VaK sítí cca 100 m za hranou křižovatky pod nadjezdem, protože by mohlo docházet k 
vytopení domů připojených na kanalizaci, bylo dohodnuto, že sítě se vymění až k šachtě v ulici Olbrachtova, dojde také 
ke kompletní obměně povrchu vozovky (vše v ulici na Zemské stezce). Ř 148 Dotisk publikací - snížení položky o 50 
000,-Kč. Odbor předpokládá, že v letošním roce nebude potřeba tolik předpokládaných dotisků publikací. Odbor 
navrhuje tyto prostředky přesunout na položku Restaurování litinových vrat u vrátnice Ř 160 Obnova památek - snížení 
položky o 350 000,-Kč. Odbor navrhuje tyto prostředky přesunout na položku Restaurování litinových vrat u vrátnice. 
Snížením položky nedojde k ohrožení naplánovaných akcí hrazených z této položky. Ř 161 Oprava ohradní zdi další 
etapa - snížení položky o 1 750 000,-Kč. Odbor navrhuje tyto prostředky přesunout na nově vytvořenou položku Včelí 
domek (dům bývalého zahradníka v zámeckém parku). Ze zbytku alokovaných prostředků dojde k opravě opadané 
omítky a statiky v dolní části zdi. Ř 162 Včelí domek (dům bývalého zahradníka v zámeckém parku) - částka 2 100 
000,-Kč. Vzniká nová položka, která by měla pokrýt náklady na úpravu domku bývalého zahradníka. Část opravy bude 
hrazena z prostředků určených pro regeneraci památkové zóny. V současné době domek využívají včelaři jako klubovnu. 
Celý domek bude opraven, bude zřízena klubovna pro včelaře a výstavní síň. Ř 163 Restaurování litinových vrat u 
vrátnice - navýšení položky o 500 000,-Kč. Důvodem navýšení je vysoutěžená cena opravy. Ř 166 Revitalizace cest v 
zámeckém parku II. etapa - částka 2 200 000,-Kč. Vzniká nová položka, která, by měla pokrýt náklady na pokračování 
úpravy cest v zámeckém parku. V loňském roce byla realizována I. etapa a pro letošní rok nebylo s dalšími opravami 
počítáno, proto nebyla tato akce zařazena do rozpočtu. Vzhledem k tomu, že zbylé hlavní a vedlejší cesty ve 
francouzské zahradě jsou v celé délce výrazně poškozeny erozí srážkových vod, okraje cest nejsou jasně vymezeny a 
odvodnění není řešeno, řeší revitalizace úpravu a důkladné odvodnění cest. Revitalizace těchto zbývajících cest 
doporučuje odbor mimo jiné i pro jednotný vzhled s již opravenými cestami z I. etapy. Ř 167 Ost. záležitosti sděl. 
prostředků LISTY - navýšení položky o 10 000,-Kč. Důvodem navýšení této položky jsou rostoucí náklady spojené s 
vydáváním Listů. Ř 172 Zahradní traktor - z důvodu správného zatřídění dochází k přesunu položky z provozní do 
investiční části rozpočtu. Ř 205 Územní plán - navýšení položky o 325 000,-Kč. Důvodem navýšení této položky je cena 
připravené změny územního plánu. Ř 237 Životní prostředí program EVVO - zrušení položky ve výši 50 000,-Kč. Důvodem 
zrušení této položky je návrh odboru na její zrušení a převedení na IT z důvodu navýšení licencí VITA na odboru. Ř 240 
Obnova starých prvků v zámeckém parku+nové - navýšení položky o 260 000,-Kč. Důvodem navýšení této položky je 
akutní potřeba obnovit stávající prvky (broukoviště, včeloviště atd.) a zařadit prvky nové. Ř 309 Drobný hmotný 
majetek - navýšení položky o 800 000,-Kč. Hlavním důvodem pro razantní navýšení této rozpočtové položky je příprava 
na převzetí agendy z ORP Český Brod na ORP Lysá nad Labem v obcích Černíky, Bříství, Kounice a Vykáň (úprava 
kanceláří). Ř 310 Drobný hmotný majetek – informatici org.1035 - navýšení položky o 160 000,-Kč. Hlavním důvodem 
pro razantní navýšení této rozpočtové položky je příprava na převzetí agendy z ORP Český Brod na ORP Lysá nad Labem 
v obcích Černíky, Bříství, Kounice a Vykáň (nákup PC, notebooků). Ř 322 Nákup služeb tel. vysílání, inzerce, aktualizace 
- navýšení položky o 144 000,-Kč. Hlavním důvodem pro navýšení této rozpočtové položky je obnova vozového paku 
(náhrada za 14 let starou fabii). Ř 330 Programové vybavení ogr.1035 - navýšení položky o 100 000,-Kč. Důvodem pro 



navýšení této rozpočtové položky je příprava na převzetí agendy z ORP Český Brod na ORP Lysá nad Labem v obcích 
Černíky, Bříství, Kounice a Vykáň (nákup nových licencí Vita). Ř 353 Daň z příjmu obce - navýšení položky o 3 300 
000,-Kč. Důvodem pro navýšení této rozpočtové položky je skutečnost, kterou máme na této dani odvést. Výdaje 
investice: Ř 359 Komunikace V Zátiší - navýšení položky o 500 000,-Kč. Důvodem pro navýšení této rozpočtové položky 
je skutečně vysoutěžená cena ve výši 2 736 000,-Kč plus náklady na TDI a rezerva pro nepředvídatelné náklady. Ř 392 
Křižovatka nadjezd Litol VaK - navýšení položky o 4 000 000,-Kč. Jedná se o podíl města na financování opravy 
křižovatky pod nadjezdem se Středočeským krajem. Původně bylo dohodnuto zakončit výměnu VaK sítí cca 100 m za 
hranou křižovatky pod nadjezdem. Bylo dohodnuto, že sítě se vymění až k šachtě v ulici Kollárova a odbočky z 
Družstevní na Zemskou stezku, dojde také mimo plán ke kompletní obměně povrchů. Ř 398 Dokončení VaK Byšičky - 
jedná se o dokončení akce, převod finančních prostředků z roku 2018 ve výši 2 500 000,-Kč. Ř 399 PD kanalizace Za 
Pávem - jedná se o dokončení akce z roku 2018 a převod prostředků ve výši 250 000,-Kč. Částka pro dopracování PD je 
250 000,- Kč. Jedná se o podtlakovou kanalizaci v bezprostřední blízkosti zdroje pitné vody a je potřeba zapracovat 
požadavky firmy Stavokomplet do dokumentace pro stavební povolení. V této lokalitě je to jediné možné řešení 
kanalizace tak, aby nebyl ohrožen zdroj pitné vody. V PD je počítáno s dostatečnou rezervou pro případný rozvoj v 
okolí. Ř 404 Realizace MŠ Drážky – snížení položky o 2 545 000,-Kč. Odbor navrhuje tyto prostředky přesunout na 
položky dopracování PD kanalizace Za Pávem, Revitalizace cest v zámeckém parku II. etapa, Včelí domek a komunikaci 
V Zátiší. Vzhledem k problémům s povolovacím řízením MŠ Drážky v letošním roce k realizaci projektu nedojde. Ř 428 
Příspěvek fyzickým a právnickým osobám - snížení položky o 100 000,-Kč. Odbor navrhuje tyto prostředky přesunout na 
položku Restaurování litinových vrat u vrátnice. Snížením položky nedojde k ohrožení financování naplánovaných akcí. 
Ř 431 Rekonstrukce šaten na hřišti v Litoli - navýšení položky o 750 000,-Kč. Oproti vysoutěžené částce se zjistil špatný 
stav zbytku konstrukce, neexistující základy a základová deska. Navíc díky prodloužení doby výstavby dojde i k 
navýšení nákladů za stavební a autorský dozor a pronájem kontejnerů, které zajišťují chod hřiště. Ř 432 Oprava 
běžecké dráhy sportovní areál - zrušení položky ve výši 2 000 000,-Kč. Odbor doporučuje nerealizovat tuto investici z 
důvodu doporučení odborníka, který radí vyčkat ještě minimálně rok z důvodu sedání podkladů dráhy. Na dráhu a celé 
hřiště je vydána platná revizní zpráva a nic nebrání jejímu provozu. Ř 434 Zahradní traktor - z důvodu správného 
zatřídění dochází k přesunu položky z provozní do investiční části rozpočtu. Ř 440 Zahradní chatka - vytvoření nové 
položky ve výši 500 000,-Kč. Tato investice vychází ze zasmluvněného závazku města vůči majiteli pozemků a 
nemovitosti v trase obchvatu. Ř 450 Rekonstrukce sálu v ulici Masarykova č.p. 582 – vytvoření nové položky ve výši 800 
000,-Kč. Tato investice vychází z potřeby přípravy rekonstrukce zakoupeného sálu. Ř 451 Výkup nemovitostí - navýšení 
položky o 15 000 000 Kč. Důvodem pro navýšení této rozpočtové položky je nákup vily v Litoli, nákup sálu v bývalém 
hotelu Král a nákup areálu v Čechově ulici. Ř454 Policejní služebna realizace navýšení položky o 1 100 000 Kč. Důvodem 
pro navýšení této rozpočtové položky je soutěžní rozpočet, který odhaduje náklady stavby na cca 8 700 000 Kč, TDI 180 
000 Kč, Administrace projektu 52 000 Kč a rezerva na nepředvídatelné náklady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje

rozpočtové opatření č. 5/2019.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

9. 4. 2019 Projednáno RM

229 schválila

Dosavadní rozhodnutí:
Usn. č. 229 Rada města I. schvaluje 5. rozpočtové opatření dle přiloženého návrhu, II. doporučuje ZM 5. rozpočtové 
opatření dle přiloženého návrhu ke schválení.

Přílohy:

1. 5. rozpočtové opatření RM.xlsx


