
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 10. 12. 2019

Návrh na změnu Statutů Programů na činnost sportovních a společenských 
organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem vč. formulářů 
žádostí a veřejnoprávních smluv

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

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

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení ZM odbor ŠSVZaK předkládá návrh na změnu Statutů Programů na činnost sportovních a 
společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem vč. formulářů žádostí a 
veřejnoprávních smluv.
Přílohou zprávy je vždy současný statut, statut navržený komisemi (sport a kultura a cestovní ruch - změny červeně) a 
statut navržený odborem ŠSVZaK - změny zeleně.
Do přílohy jsou dále přiloženy tabulky s výpočtem, kde nalezneme letošní výši přidělené dotace a nový výpočet dle 
navrženého statutu.
Formuláře žádostí byly formálně upraveny v souladu se statuty.
Statuty, formuláře žádostí a veřejnoprávní smlouvy byly projednány a schváleny právníkem města Mgr. Martinem 
Dostálem, Dis.
ZM ze dne 17.4.2019 usnesením č. 62
I. s c h v a l u j e rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se 
sídlem v Lysé nad Labem dle předložené tabulky včetně veřejnoprávních smluv,
II. u k l á d á RM předložit ke schválení aktualizovaná pravidla programů na činnosti organizací pracujících s dětmi do 
18 let. Termín: do 31.10.2019.
Komise pro sport ze dne 18.6.2019 bod 2.
Navrhla a doporučuje RM po konzultaci s právníkem města schválit aktualizovaná pravidla Programu na činnost 
sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem (návrh přílohou tohoto zápisu)
Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 29.4.2019 bod 2.
Projednala návrh statutu, který je v příloze (změny červeně).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Statuty Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad 
Labem vč. formulářů žádostí dle návrhu odboru.

II. schvaluje
veřejnoprávní smlouvy. 

Vazba na rozpočet města:

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

Kryto ORJ20 ODPA3319 ORG2765 POL5229 700 000,00 Kč

Program na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sdílem v Lysé nad Labem

         

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

Kryto ORJ20 ODPA3419 ORG2529 POL5229 3 000 000,00 Kč

Program na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sdílem v Lysé nad Labem

         



Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

17. 4. 2019 Projednáno ZM

62 ukládá
I. s c h v a l u j e rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se 
sídlem v Lysé nad Labem dle předložené tabulky včetně veřejnoprávních smluv, II. u k l á d á RM předložit ke schválení 
aktualizovaná pravidla programů na činnosti organizací pracujících s dětmi do 18 let. Termín: do 31.10.2019.

18. 6. 2019 Komise Komise pro sport

doporučuje ke schválení

bod 2. Navrhla a doporučuje RM po konzultaci s právníkem města schválit aktualizovaná pravidla Programu na činnost 
sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem (návrh přílohou tohoto zápisu)

29. 4. 2019 Komise Komise pro kulturu a cestovní ruch

doporučuje ke schválení

bod 2. Projednala návrh statutu, který je v příloze (změny červeně).

Dosavadní rozhodnutí:
ZM ze dne 17.4.2019 usnesením č. 62
I. s c h v a l u j e rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se 
sídlem v Lysé nad Labem dle předložené tabulky včetně veřejnoprávních smluv,
II. u k l á d á RM předložit ke schválení aktualizovaná pravidla programů na činnosti organizací pracujících s dětmi do 
18 let. Termín: do 31.10.2019.
Usnesení č. 605 ze dne 23.10.2019
Rada města Lysá nad Labem
I. schvaluje
Statuty Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad
Labem vč. formulářů žádostí dle návrhu odboru.
II. schvaluje
veřejnoprávní smlouvy.
III. předkládá
ZM ke schválení.


