
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Žádost o změnu způsobu využití dotace dle smlouvy č. 2019-0065/ŠSK

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

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

Důvodová zpráva:
Odbor ŠSVZaK předkládá žádost o změnu využití dotace dle smlouvy č. 2019-0065/ŠSK. Dotace, která měla být původně 
využita na festival v městě Postojna (Slovinsko) a Klub přátel dechové hudby by ji chtěl na krytí nákladů na dopravu a 
pojištění na festivalu v Drážďanech dne 6.5.2019 a na krytí nákladů na dopravu a ubytování při výjezdním soustředění 
orchestru do Rudníka s následujícím koncertem v Jánských Lázních dne 5. a 6.10.2019.
Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019-0065/ŠSK ze dne 27.9.2019 bude schválen právníkem 
města Mgr. Martinem Dostálem, DiS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019-0065/ŠSK uzavřenou s Klubem přátel dechové hudby z.s. 
Změna bude v bodě č. II v rozšíření využití dotace o soustředění a koncerty v České republice.

Vazba na rozpočet města:

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

Kryto ORJ20 ODPA3319 ORG1095 POL5222 35 000,00 Kč

Festivaly Hasičské dechové hudby Lysá nad Labem

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

16. 1. 2019 Komise Komise pro kulturu a cestovní ruch

schválila

         

5. 2. 2019 Projednáno RM

66 schválila
         

13. 2. 2019 Projednáno ZM

23 vzala na vědomí

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 23 z 13.2.2019
Zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem včetně veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 602 z 23.10.2019
Rada města Lysá nad Labem
I. schvaluje
dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019-0065/ŠSK uzavřenou s Klubem přátel dechové hudby z.s.
Změna bude v bodě č. II v rozšíření využití dotace o soustředění a koncerty v České republice.



II. doporučuje
ZM ke schválení.


