
Zápis č.  2/2018 z jednání Finančního výboru města Lysá nad 
Labem konaného dne 14.3.2018 od 18:15 

Přítomni: Renata Pelcová, Ing. Petr Gregor (příchod 18:50), Mgr. Jiří Havelka, Ing. Josef Bonaventura, 
Mgr. Jaromír Šalek, Mgr. Karel Marek, Jan Marek, vedoucí Finančního odboru Ing. Ivana Polenová 

výbor byl během všech hlasování usnášeníschopný 

Omluveni:  Mgr. Martin Novák 

Výbor diskutoval návrhy odborů úřadu a přijal k nim usnesení: 

1. Rozdělení finančních výsledků příspěvkových organizací města. 
a. FV žádá o informaci proč je v knihovně tak velký přebytek vůči rozpočtu? 
b. FV doporučuje bod ke schválení 

2. OSM - Přesun prostředků pro provoz Technické skupiny, 500 tis. Kč 
a. FV doporučuje ke schválení - Havelka proti, Bonaventura se zdržel 

3. OSM - Přesun 3 mil. Kč na rekonstrukci kanalizace Stržiště 
a. FV doporučuje i z důvodu, že dojde k plnění smluvních výdajů do obnovy kanalizační 

sítě 
4. OMI - 30 tis. Kč do nové položky “Profil zadavatele” 

a. FV doporučuje ke schválení pod podmínkou, že výdaje nebudou přesunuty z kapitoly 
investic ale z provozních výdajů odboru. Dále FV doporučuje přejmenovat položku, 
tak aby bylo laicky zřejmé co se z ní bude hradit.  

5. Přijetí dotace na šablony 536 tis. Kč pro ZŠ JAK 
a. FV doporučuje ke schválení 

6. Přijetí dotace na veřejně prospěšné práce 150 tis. Kč 
a. FV doporučuje ke schválení  

7. Navýšení rozpočtu na cyklověž o 300 tis. Kč 
a. FV nedoporučuje ke schválení - FV neobdržel důvod navýšení rozpočtu projektu 

8. Vytvoření položky “Aktualizace strategického plánu města” ve výši 138 tis. Kč 
a. FV nedoporučuje ke schválení (Šalek se zdržel)- SP je důležitý dokument, ale jeho 

aktualizace nebyla probírána na ZM - FV si není jistý, zda na něj budou na MěÚ 
dostatečné personální kapacity během období velkých investičních akcí a domnívá 
se, že by k aktualizaci měla být přizvána i odborná veřejnost města. Dále FV 
považuje samotnou přípravu žádosti o dotaci o porušení rozpočtové kázně, protože 
tato nebyla kryta položkou v rozpočtu. 

9. Oprava havarijního stavu kotelny v Milovicích - 400 tis. Kč 
a.  FV doporučuje ke schválení 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 19:10. Následující zasedání FV se uskuteční 2. května 2018 od 18:15. 

Zapsal: Jan MAREK 


