
Zastupitelstvo města 

Lysé nad Labem 
 
                                                                                                                                

                konané dne 04. 04. 2018 

 

 

 

 

Žádost o schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 

2017-0117/ŠSK 
 
 

 

 

Rada města projednala žádost dne 05. 03. 2018  a  přijala usnesení č. 175: 

 

Rada města  
 

I.  s c h v a l u j e   

návrh Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2017-0117/ŠSK o přistoupení ke Smlouvě o  

pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace,  

 

II. d o p o r u č u j e 

ZM  dne 04. 04. 2018 Dodatek ke schválení.                                                                             

   

 

 

Návrh na usnesení:                                                                                                      

 

Zastupitelstvo města 
 

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 1  k Veřejnoprávní smlouvě č. 2017-0117/ŠSK                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                        

                             

 

 

               

                

 

 



Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury předkládá RM Dodatek č. 1 

k Veřejnoprávní smlouvě č. 2017-0117/ŠSK o přistoupení ke Smlouvě o pověření k poskytování 

služby obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace. 

V Dodatku č. 1 je změněn Oddíl B článku I. Veřejnoprávní smlouvy č.j. 2017-0117/ŠSK, 

v ostatních Oddílech a bodech zůstává uvedená veřejnoprávní smlouva nezměněna. 

Změna se týká výše výplaty dotace města Lysá nad Labem společnosti Centrum sociálních a 

zdravotních služeb Poděbrady o. p. s. za poskytování sociálních a zdravotních služeb pro občany 

našeho města.  

Dle Veřejnoprávní smlouvy byla domluvena roční dotace ve výši 1 250 000 Kč pro rok 2017 a 

pro následující roky byla domluvena dotace ve výši 150 Kč x počet obyvatel Lysé nad Labem. 

Pro rok 2018 byla v rozpočtu města schválena dotace ve výši  1 400 000 Kč. 

 

Dle předloženého Dodatku č. 1 by se dotace nepřepočítávala dle počtu obyvatel, ale činila 

1 250 000 Kč až do roku 2022. 

 

Úprava dotace je stanovena na základě dohody obou stran a je částečnou kompenzací 

předpokládaných finančních nákladů na provedení  stavebních úprav nebytových prostor 

v objektu čp. 1102 v Masarykově ulici v Lysé nad Labem, kde bude vybudován denní stacionář, 

který bude provozovat společnost Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

V letošním roce žádné. 

 

V roce 2017: 

 

Usnesení ZM č. 9 ze dne  15. 2. 2017:  ZM schvaluje doplněnou Veřejnoprávní smlouvu o 

přistoupení ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o 

poskytnutí dotace mezi městem Lysá nad Labem a společnosti Centrum sociálních a zdravotních 

služeb Poděbrady o. p. s. 

- Doplnění a úprava: 

- 1) oddíl B, I bod 5 ( dle návrhu ) 

- 2) oddíl C odst. 1) ….Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 

  

 

Usnesení RM č. 638 ze dne  24. 10. 2017: 

RM  

I. Bere na vědomí záměr Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s. na využití 

prostor určených k podnikání v budově čp. 1102 pro vybudování denního stacionáře a předložený 

návrh  stavebních úprav včetně předpokládaných kalkulací, směřujících k realizaci záměru, 

II. souhlasí a) se stavebními úpravami prostor určených k podnikání v budově čp. 1102, 

předloženými Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s., na vybudování 

denního stacionáře, za předpokladu, že bude položka schválena v rozpočtu města na rok 2018, 

b) s následným vyvěšením záměru na pronájem prostor určených k podnikání v budově čp.  1102 

Centru sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s. , T. G. Masaryka 1130/18, 290 01  



Poděbrady, IČO 27395286, s výší nájemného 247.560 Kč/rok , a tedy na 20.630 Kč/měs. Plus 

příslušný podíl na službách za účelem vybudování a provozování denního stacionáře. 

III. ukládá a) odboru správy majetku zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok 2018 

předpokládanou částku na rekonstrukci prostor určených k podnikání v budově čp. 1102 pro 

vybudování denního stacionáře ve výši 2 mil. Kč včetně DPH. Termín: ihned. 

b) starostovi města projednat s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., 

možnost kompenzace vynaložených nákladů na stavení úpravy prostor určených k podnikání 

v budově čp. 1102 pro vybudování denního stacionáře a o výsledku jednání informovat radu 

města. Termín: do 13.12.2017 

 

Usnesení ZM č. 184 ze dne 13. 12. 2017: 

Schválený rozpočet města Lysá nad Labem na rok 2018.  

Schválený příspěvek na pečovatelskou službu Centrum ve výši  1 400 000 Kč. 

 

Návrh řešení: 

Odbor školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury navrhuje RM schválit předložený Dodatek č. 1 

k Veřejnoprávní smlouvě č. 2017-0117/ŠSK o přistoupení ke Smlouvě o pověření k poskytování 

služby obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace a doporučuje ZM ke schválení. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Návrh Dodatku č. 1 byl vypracován společně s JUDr. Drábkem. 

 

Právník  pan Mgr. Stanislav Vavřička a paní ředitelka Emílie Třísková ze společnosti Centrum 

sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s. neměli připomínek k navrženému Dodatku č. 

1.  

 

Předseda Sociální a zdravotní komise pan Mgr. Petr Kopecký nepodporuje schválení Dodatku č. 

1. Výhrady má k plánovanému umístění denního stacionáře. Pokládá za neuvážené, aby se 

stacionář budoval v jednom z nejvýnosnějších nebytových prostorů, které má město k dispozici a 

kde by šlo získat roční příjem města minimálně 500 tisíc ročně. 

K tomuto názoru se připojil i člen  Sociální a zdravotní komise pan JUDr. Josef Turecký. 

Ostatní členové komise PharmDr. Ilona Doležalová a Mgr. Robert Čovan se k návrhu nevyjádřili. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V letošním roce schválen rozpočet ve výši 1 400 000 Kč jako příspěvek pro Centrum sociálních a 

zdravotních služeb Poděbrady o. p. s. Na žádost Centra sociálních a zdravotních služeb 

Poděbrady o. p. s. byla  této společnosti v lednu 2018 vyplacena částka ve výši 1 250 000 Kč. 

 

Vypracovala:  

Alena Uhlířová, sociální pracovnice odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury 

 

Příloha:  

1)Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2017-0117/ŠSK o přistoupení ke Smlouvě o  

    pověření k poskytování služby obecného  hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace 

2) Vyjádření Sociální a zdravotní komise 

3) Veřejnoprávní smlouva č. 2017-0017/ŠSK o přistoupení ke smlouvě o pověření  

     k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


