
         

Odbor finanční       Zastupitelstvo města 

        Dne 21.2.2018 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu na rok 2018 - 2.rozpočtové opatření  
 

 

Rada města projednala dne 23.1.2018 

Unesení č. 50 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

dle rozpočtových pravidel úpravu rozpočtu města na rok 2018 –1. rozpočtové opatření takto: 

1) navýšení příjmové položky Příspěvek na výkon státní správy o 252.100 Kč a o stejnou 

částku navýšení výdajů na činnost místní správy platy zaměstnanců vč. sociálního a 

zdravotního pojištění. 

 

2) navýšení příjmové položky Dary na ohňostroj o 20 tis. Kč a o stejnou částku výdajovou 

položku Ohňostroj z darů. 

 

3) přijetí Dotace na prezidentské volby ve výši 191.916 Kč, která se projeví v navýšení 

příjmové i výdajové části rozpočtu o stejnou částku. 

 

II. b e r e   n a   v ě d o m í   

závěrečný účet města za rok 2017, který bude po provedeném auditu předložen ke schválení 

do ZM. 

 

Usnesení č. 60 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

1) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 2. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové 

položky s názvem „PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“ s částkou 

700 tis. Kč vč. DPH, a v ponížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“ o 

700 tis. Kč, 

 

II. u k l á d á 

finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve Finančním výboru a předložit ZM dne 21. 

02. 2018 ke schválení. 

 

 

Rada města projednala dne 6.2.2018 

Usnesení č. 74 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající ve zřízení nové položky s názvem Propagace 

sportovních projektů ve výši 100 tis. Kč převodem z Rezervního fondu,  



 

II. u k l á d á  

finančnímu odboru projednat zřízení nové položky ve Finančním výboru a poté předložit 

rozpočtové opatření ZM dne 21. 02. 2018 ke schválení.  

 

Usnesení č. 75 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající ve zřízení nové položky s názvem 

Nohejbalový klub Lysá n. L., z. s., ve výši 20 tis. Kč převodem z Rezervního fondu,  

 

II. u k l á d á  

finančnímu odboru projednat zřízení nové položky ve Finančním výboru a poté předložit 

rozpočtové opatření ZM dne 21. 02. 2018 ke schválení.  

 

 

Rada města projednala 9.1.2018 

 

Usnesení č. 14 

Rada města  

 

s c h v a l u j e  

dle rozpočtových pravidel úpravu rozpočtu města na r. 2017 - 34. rozpočtové opatření takto:  

1) přijetí částky 518.562,44 Kč a 517.645,59 Kč zaslané na účet města od Ministerstva 

zemědělství na výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodu a kanalizace v 

 Byšičkách s účelovým znakem 29993 a 29992, 

2) Přijetí částky 78.500 Kč zaslané na účet města od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 

za měsíc listopad 2017,  

3) Vrácení nevyčerpané dotace ve výši 13.301, 97 Kč Středočeskému kraji jako vratka dotace 

zálohy na prezidentské volby. 

Úprava rozpočtu na rok 2017 se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu. 

 

Usnesení č. 15 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města r. 2017 - 35. rozpočtové opatření v oddílech 22, 23, 33, 55 spočívající 

v přesunu finančních prostředků do rezervního fondu mezi jinými položkami v rámci stejného 

oddílu než bylo schváleno usn. č. 749. V případě PD hasičské zbrojnice převod z položky 

Generel odpadních vod ve výši 160 tis. Kč. 

 

II. u k l á d á  

finančnímu odboru navrhnout úpravu a doplnění rozpočtových pravidel tak, aby z ní 

vyplynula zejména povinnost dotčeného odboru požadovanou finanční úpravu projednat 

nejprve s finančním odborem. 

 

 

 

 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

1) úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 34. a 35. rozpočtové opatření,  

2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 1. rozpočtové opatření, 

3) zprávu o závěrečném účtu za rok 2017, 

 

II. s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 2. rozpočtové opatření takto: 

 

1) vytvoření nové položky s názvem „PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad 

Labem“ s částkou 700 tis. Kč a snížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“ 

o 700 tis. Kč, 

 

2) vytvoření nové položky Propagace sportovních projektů ve výši 100 tis. Kč ze zůstatku na 

účtech z roku 2017, 

 

3) vytvoření nové položky individuální dotace pro NK Lysá nad Labem, z. s., ve výši 20.000 

Kč na činnost nohejbalového klubu ze zůstatku účtech z roku 2017, 

 

4) zařazení příjmové položky dotace od Ministerstva zemědělství na akci vodovod a 

kanalizaci v Byšičkách ve výši 7.272 tis. Kč a zároveň navýšení investiční výdajové položky 

o 7.272 tis. Kč,  

 

5) navýšení položky Opravy chodníků ve výši 1.700 tis. Kč a Údržba komunikací ve výši 220 

tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2017, 

 

6) navýšení položky nákup služeb v oddílu vnitřní správa o 220 tis. Kč jako příspěvek 

zaměstnavatele na stravenky zaměstnanců ze zůstatku na účtech z roku 2017,  

 

7) doplnění rozpočtových pravidel bod 4 Každou změnu rozpočtu projedná správce oddílu 

nejprve se starostou nebo místostarostou a dále ještě s vedoucí finančního odboru.  

 

************************************************************************ 

 

 

Stav Fondu rezerv a rozvoje……………..3 094 tis.Kč 

Volné zdroje na účtech z roku 2017……. 2 575 tis.Kč 

 

Propagace sportovních projektů ..- 100 tis.Kč 

Na činnost nohejbalu ………….. -  20 tis.Kč 

Nákup služeb stravenky……….. - 220 tis.Kč 

Opravy chodníků ……………  - 1700 tis. Kč 

Údržba komunikací ..................   -220 tis.Kč  

Návrh použití………………… -2260 tis.Kč 

Na účtech zbývá 315 tis.Kč + FRR 3094 tis.Kč   

 

Rada města dne 6.2.2018 projednávala níže uvedenou záležitost v rámci sociálního fondu: 



 

Pro II. pololetí 2018 je navrženo navýšení stravenky na hodnotu 90,- Kč s tím, že by 

zaměstnavatel přispíval částkou 35,-Kč/osoba/den. V okolních obcích zaměstnavatel přispívá 

částkou 45 až 55 Kč.  

Ve směrnici č.6/2009 je uvedeno, že zaměstnavatel hradí 30,- Kč z provozních nákladů 

v rámci rozpočtu města, což plněno v současné době není. 

Toto zvýšení hodnoty stravenky na 90 Kč je podmíněno úpravou rozpočtu na rok 2018 

v oddílu Vnitřní správa nákup služeb 6171 5169 odhadem o 220 000 Kč.  

 

 

 

      

Odbor finanční       Rada města 

        Dne 23.1.2018 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu 1.rozpočtové opatření 

                                           závěrečný účet za rok 2017 

 

 
Zpráva se předkládá z důvodu: 

zákona o obcích 128/2000 Sb. 

        

Zprávu vypracoval:       

ing.Ivana Polenová–vedoucí finančního odboru      

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Polenová Ivana – vedoucí finančního odboru 

 

Do rady města bude přizván:     

- 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje dle rozpočtových pravidel úpravu rozpočtu na rok 2018 –1.rozpočtové 

opatření: 

1/ Příspěvek na výkon státní správy v roce 2018 bude 20 252 100 Kč. Schválený rozpočet 

počítal s částkou 20 000 tis.Kč tzn. navýšení o 252 100 Kč. O stejnou částku budou navýšeny 

výdaje na činnost místní správy platy zaměstnanců vč. sociálního a zdravotního pojištění. 

2/ Navýšení výdajové položky Ohňostroj z darů o 20 tis.Kč z 80 tis.Kč na 100 tis.Kč. A 

zároveň příjmová položka Dary na ohňostroj ve výši 20 tis.Kč. Ohňostroj je financován 

z darů, které od  dárců ve výši 20 tis.Kč by měly být uhrazeny v roce 2018.  

3/ Dotace na prezidentské volby 191 916 Kč se projeví v navýšení příjmové i výdajové části 

rozpočtu o stejnou částku.   

 

4/ Rada města bere na vědomí závěrečný účet města za rok 2017, po provedeném auditu bude 

předložen ke schválení do ZM. 

 



 

 Podpis předkladatele: 

     

 Podpis starosty:  

  

      

 Podpis tajemníka:   

 

 

 

     

Důvodová zpráva. 

Popis problému: 

Závěrečný účet za rok 2017: 

Rozpočet na rok 2017 byl schválen v zastupitelstvu města dne 14.12.2016. Během roku byl 

rozpočet několikrát upravován v radě města a v zastupitelstvu 35x.    

K 31.12.2017 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv 

ve výši 223 690 tis.Kč a výdaje celkem 199 671 tis.Kč z toho provozní činily 154 419 tis.Kč a 

investiční 45 252 tis.Kč tzn. k 31.12.2017 byla vykázána převaha příjmů nad výdaji ve výši 

24 019 tis.Kč.  

Celkové příjmy byly splněny na 109,8 % a celkové výdaje na  85,2 % z toho provozní na 88,9 

% a investiční na 74,6 %. 

Rozpočet daňových příjmů celkem byl splněn 114,4 %. Největší položku tvoří podíly na 

daňových výnosech 114 234 tis.Kč a příjem z výherních automatů celkem 9 554 tis.Kč, daň 

z věcí nemovitých 6 095tis.Kč .     

V roce 2017 byl vybráno na správních poplatcích  5296 tis.Kč.  

Při finančním vypořádání dotací byla na účet kraje vrácena částka 593 tis.Kč za sociální 

agendu  a 13 301,97 Kč za nevyčerpanou zálohu dotace na prezidentské volby. Naopak 

očekáváme v roce 2018 doplatek ve výši 8 142,39 Kč za volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. 

Nedaňové příjmy byly plněny na 98,8 %. Kladný vliv na plnění této skupiny příjmů má 

příjem z pokut, zejména pokuty za radar 9 036 tis.Kč a pokuty dopravní 2 414 tis.Kč.   

Kapitálové příjmy byly ve výši 1882 tis.Kč.   

V roce 2017 přijalo město dotace, a to  neinvestiční ve výši 30 788  tis.Kč z toho největší na 

výkon státní správy 19 049 tis.Kč od Středočeského kraje, průtokové dotace ve výši 2 971 

tis.Kč pro školy na šablony, dotace na sociálně právní agendu dětí ve výši 3781 tis.Kč a 

sociální agendu 846 tis.Kč, dotace na památky 1 810 tis.Kč, dotace na veřejně prospěšné 

práce ve výši 1 416 tis.Kč a  dotaci na volby 181 tis.Kč, dotace pro hasiče 273 tis.Kč a dotace 

na lesní správy 123 tis.Kč, doplatek dotace na zámecký park ze SFŽP z roku 2016 ve výši 338 

tis.Kč,Město přijalo neinvestiční příspěvky od jiných obcí ve výši 30 tis.Kč. 

Dotace investiční výši 1733 tis.Kč. Dotace investiční byly na tyto akce: Dotace na cyklověž 

od Středočeského kraje 500 tis.Kč, dotace pro Městskou knihovnu na program Verbis 121 

tis.Kč, dotace na lesní osnovy od Středočeského kraje 76 tis.Kč a dotace na vodovod a 

kanalizaci v Byšičkách 1036 tis.Kč od Ministerstva zemědělství.  

 



Zůstatek na běžných účtech byl k 31.12.2017 ve výši 117 575 tis.Kč. Stav na fondu rezerv k 

31.12.2017 je 3 094 tis.Kč. (Rozpočet na rok 2018 již počítal se zapojením částky 115 000 

tis.Kč z roku 2017) tzn. volné zdroje zbývá 2 575 tis.Kč a 3094 tis.Kč. 
      

    

                                                                                                                    

Výdajová část: 

Provozní výdaje – rozpočet 173 669 tis.Kč skutečnost 154 419 tis.Kč tj. plnění na 88,9 %. 

Celková úspora činí 19 250 tis.Kč.  

 

Investiční výdaje rozpočet 60 651 tis.Kč skutečnost 45 252 tis.Kč tj. plnění na 74,6 %.Nebylo 

proinvestováno 15 399 tis.Kč. 

Návrh úpravy rozpočtu - 1.rozpočtové opatření  

 

1/ Středočeský kraj poslal informaci, že Příspěvek na výkon státní správy v roce 2018 bude 

20 252 100 Kč. Schválený rozpočet počítal s částkou 20 000 tis.Kč tzn. navýšení o 252 100 

Kč. O stejnou částku budou navýšeny výdaje na činnost místní správy platy zaměstnanců vč. 

sociálního a zdravotního pojištění. Navýšení příspěvku proti roku 2017 je o 1203 tis.Kč. 

2/ Navýšení výdajové položky Ohňostroj z darů o 20 tis.Kč z 80 tis.Kč na 100 tis.Kč. Ve 

schváleném rozpočtu na rok 2018 je částka 80 tis.Kč. Ohňostroj je financován z darů, které od 

dvou dárců po 5000 Kč přišly až v roce 2018 a ještě očekáváme od Scolarestu 10 000 Kč. 

Faktura za ohňostroj je ve výši 99 050 Kč. 

3/ Středočeský kraj zaslal na účet města zálohu na dotaci na prezidentské volby ve výši 

191 916 Kč, která se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o stejnou částku. 

Dotace je účelová.   

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Rozpočet byl schválen ZM dne 13.12.2017,  

 

Návrh řešení: 

Rada města schvaluje dle rozpočtových pravidel úpravu rozpočtu na rok 2018 –1.rozpočtové 

opatření: 

1/ Příspěvek na výkon státní správy v roce 2018 bude 20 252 100 Kč. Schválený rozpočet 

počítal s částkou 20 000 tis.Kč tzn. navýšení o 252 100 Kč. O stejnou částku budou navýšeny 

výdaje na činnost místní správy platy zaměstnanců vč. sociálního a zdravotního pojištění. 

2/ Navýšení výdajové položky Ohňostroj z darů o 20 tis.Kč z 80 tis.Kč na 100 tis.Kč. A 

zároveň příjmová položka Dary na ohňostroj ve výši 20 tis.Kč. Ohňostroj je financován 

z darů, které od  dárců ve výši 20 tis.Kč by měly být uhrazeny v roce 2018.  

3/ Dotace na prezidentské volby 191 916 Kč se projeví v navýšení příjmové i výdajové části 

rozpočtu o stejnou částku.   

4/ Rada města bere na vědomí závěrečný účet města za rok 2017. Po provedeném auditu bude 

předložen ke schválení ZM. 

 



Vztah k rozpočtu: 

Celkové příjmy i výdaje rozpočtu na rok 2018  se zvýší o 463 tis.Kč. 

 

 

 

 

Odbor MI        Rada města Lysá nad Labem 

         23.1.2017 

 

 

 

 „PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“ 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: rozhodnutí o pokračování projektování dalších stupňů 

projektové dokumentace s názvem „Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé                        

nad Labem“ a přidání položky do rozpočtu města 2018. 

        

Zprávu vypracovala: 

Ing. Caroline Chudobová – projektový manažer 

      

Zprávu předkládá:  

PaedDr. Jan Štěpánek – vedoucí OMI 

 

Návrh usnesení:   

 

Rada města  

 

I. schvaluje 

 

1) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 2. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové 

položky s názvem „PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“ s částkou 

700 tis. Kč vč. DPH, a v ponížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“                   

o 700 tis. Kč, 

 

2) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a pověřuje starostu města podpisem smlouvy                           

za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v zastupitelstvu města, 

 

II. u k l á d á 

 

finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve Finančním výboru a předložit ZM dne 21. 

02. 2018 ke schválení. 

 

 

 

       Datum a podpis předkladatele: 

         

 

       Podpis starosty nebo místostarosty: 

 



 

       Podpis tajemníka:   

        

 

 

 

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

V loňském roce byl pozastaven projekt hasičské zbrojnice ve fázi dokončené studie s tím,                 

že město očekávalo, zda na část uvažovaných budoucích stavebních prací nezíská dotaci 

v rámci programu „Dotace pro jednotky SHD obcí pro rok 2018“. Dne 26/10/2017 OMI 

z dotačního programu MV ČR dostal kladné vyjádření o zařazení akce mezi hodnocené 

projekty. Nyní zde dokládáme zde další materiály. Dotace bude zahrnovat pouze opravu 

stávající hasičské zbrojnice.  

Na základě dalších jednání mezi městem a hasiči byl odsouhlasen další postup ve směřování 

akce, a to v pokračování projektové dokumentace vedoucí ke stavebnímu povolení Vzhledem 

k tomu, že akce nebyla zahrnuta do rozpočtu 2018, je nutné vytvořit novou položku, kterou 

OMI může pokrýt z nevyužitých navrhnutých zdrojů. 

    

Usnesení RM/ZM: 

usn.č. 34/21.6.2016, 

usn.č.46/10.1.2017,  

usn.č.363/29.5.2017,  

usn.č.432/27.6.2017. 

 

OMI RM navrhuje: 

1)zavedení položky do rozpočtu města 2018 s názvem „PD Přístavba a nástavba hasičské 

zbrojnice v Lysé nad Labem“ s částkou 700.000,- vč. DPH, 

2) navýšení nově vytvořené položky na částku 700.000,- Kč z položky s názvem „Rámcový 

návrh odvodnění města“,  

3) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, kde bude 

upřesněn předmět díla, specifikovaný ve spolupráci s Bc. Miroslavem Konečným, vč. úprav 

termínu a ponížení ceny za dílo, za již zpracovanou studii stavby. 

 

 

Vztah k rozpočtu 

Akce je možná financovat přesunem finančních prostředků z položky: 

2321  Rámcový návrh odvodnění města 2100 

 

 

Příloha: Studie stavby, SoD. 

 

 

 

 

Zpracovatel Ing. Caroline Chudobová 

 

 

 



 

 
Odbor ŠSVZaK                                                                               Rada města Lysá nad 

Labem 

                                                                                                          dne  06.02.2018 

          

 

Návrh pro zřízení nové položky v rozpočtu města  

 
Zpráva se předkládá z důvodu:  

Ústní žádosti zastupitele města Lysá nad Labem Ing. Petra Elišky   

          

Zprávu vypracoval: 

Aneta Dušková - OŠSVZaK       

       

Zprávu předkládá:  

Ing. Petr Eliška 

 

Do rady města bude přizván: 

- 

 

Návrh na usnesení: 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e 

zřízení nové položky v rozpočtu Propagace sportovních projektů ve  výši 100 tis. Kč.  

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM ke schválení 

 

 

 

        Datum a podpis předkladatele: 

        31. 01.2018 

 

        Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

 

        Podpis tajemníka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Vzhledem k chystaným aktuálním novinkám ve sportovním dění ve městě, nyní spojených 

především s připravovanou výstavbou sportovní haly nebo schválením Koncepce sportu 

města Lysá nad Labem, je důležité tyto projekty propagovat a informovat o stavu projektů 

občany. Dle našich rešerší je základem úspěšné propagace projektu např. identifikace projektu 

s logem, vlastním webem, bannery a dalšími propagačními materiály. K obdobným účelům 

budou sloužit navrhované prostředky z této položky.   

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Žádné nebylo. 

 

Návrh řešení: 

Odbor ŠSVZaK doporučuje RM: 

  

I. s c h v á l i t 

zřízení nové položky v rozpočtu města Propagace sportovních projektů ve výši 100 tis. Kč.  

 

II. p ř e d l o ž i t  

ZM ke schválení 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Tento návrh bude předložen k projednání do finančního výboru 

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě schválení bude převedena částka ve výši100 tis. Kč z Rezervního fondu města. Stav 

Rezervního fondu města ke dni 31.01.2018 je 3 094 000 Kč.     

  

 

 

 

 

 

             podpis zpracovatele 

             Aneta Dušková 

          referent ŠSVZaK 

 

 

 

 

Odbor ŠSVZaK       Rada města Lysá nad Labem 

         06.02.2018 

 

 



                                                     N á v r h  

na poskytnutí dotace spolku NK Lysá nad Labem, z.s. 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:  

Žádosti NK Lysá nad Labem, z.s , Ing. Davida Kváče a návrhu pana starosty.  

   

          

Zprávu vypracoval: 

Aneta Dušková – referent ŠSVZaK 

        

Zprávu předkládá:  

Ing. Karel Otava 

 

Do rady města bude přizván:  

- 

 

Návrh usnesení:   

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 
Poskytnutí individuální dotace pro NK Lysá nad Labem, z.s. ve výši 20 000 Kč na činnost 

nohejbalového klubu včetně schválení návrhu Veřejnoprávní smlouvy. 

   

II. p ř e d k l á d á 
ZM ke schválení 

 

        Datum a podpis předkladatele: 

        ……………………… 

 

 

        Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

 

        Podpis tajemníka:  

         

 

 

 

 

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

V Lysé nad Labem vznikl v roce 2017 nohejbalový klub NK Lysá nad Labem,z.s, který se 

schází v areálu bývalého pionýrského tábora v letních měsících a v tělocvičně školy J.A. 

Komenského  v zimě. Členové spolku se účastní turnajů pořádaných v okolních obcích, kde 

získávají cenné kovy. Rádi by uspořádali vlastní turnaj v létě 2018 v Lysé nad Labem, kde 

termín by byl vzhledem k 1. ročníku ještě upřesněn v závislosti na pořádaných turnajích 

v okolí aby nedocházelo ke křížení termínů. Skupina členů by se také účastnila dne dětí 

s míčovou atrakcí pořádaného F. Blažkem v areálu pionýrského tábora. Finanční podpora by 

sloužila pro uspořádání turnaje v nohejbale, nákup drobných cen pro den dětí, nákup soutěžní 



nohejbalové sítě a certifikovaného míče pro turnaje a také pro činnost spolku, např.: nájem 

tělocvičny. Práce na údržbě antukového hřiště v bývalém pionýrském areálu provádějí 

členové spolku již několik zcela zdarma ve spolupráci s paní Benešovou, správkyní areálu. 

 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Žádné nebylo 

 

Návrh řešení: 

 

Odbor ŠSVZaK doporučuje RM: 

  

I. s c h v á l i t 
Poskytnutí individuální dotace pro NK Lysá nad Labem, z.s. ve výši 20 000 Kč na činnost 

nohejbalového klubu včetně schválení návrhu Veřejnoprávní smlouvy. 

 

II. p ř e d l o ž i t  
ZM ke schválení 

 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v komisích ani výborech. 

 

 

Vztah k rozpočtu: 

 

Vytvoření nové samostatné položky v rozpočtu města – NK Lysá nad Labem, z.s. a převedení 

finančních prostředků z Rezervního fondu města, stav ke dni 31.01.2018 je 3 094 000 Kč. 

 

 

 

 

Dne 7.2.2018 se konal finanční výbor, který všechny návrhy projednal viz zápis z FV.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


