
         

Odbor finanční       Zastupitelstvo města 

        Dne 16.5.2018 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu na rok 2018 - 10.rozpočtové opatření  
 

Rada města dne 3.4.2018 

Usnesení č. 249 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města pro rok 2018 spočívající v přesunu finančních prostředků z rezervního 

fondu ve výši 383 tis. Kč do oddílu 6171, výdajové položky 6119, org. 1035, 

 

II. u k l á d á  

finančnímu odboru předložit návrh úpravy k projednání finančnímu výboru a ke schválení 

ZM dne 16. 05. 2018. 

 

Usnesení č. 231 

Rada města 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření, 

 

II. s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v navýšení výdajové položky Údržba budovy 

MěÚ – opravy o 500 tis. Kč (z 1.500 tis. Kč na 2.000 tis. Kč) a ve snížení investiční položky 

Informační centrum zřízení po MP o 500 tis. Kč (z 1.150 tis. Kč na 650 tis. Kč), 

 

III. u k l á d á 

finančnímu odboru přesun projednat ve FV a poté předložit ZM dne 16. 05. 2018 ke schválení 

 

 

 

 

Usnesení č. 287 

Rada města  

 

s c h v a l u j e  

dle rozpočtových pravidel úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 9. rozpočtové opatření 

spočívající: 

1) v přijetí dotace na šablony pro MŠ Dráček ve výši 119.920 Kč od Středočeského kraje,  

o stejnou částku budou navýšeny výdaje pro MŠ Dráček, 

 

2)  ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o stejnou částku - vratku dotace na 

prezidentské volby ve výši 25.894 Kč Středočeskému kraji, 

 



3) v přijetí dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 73.710 Kč a 75.000 Kč, 

dotace se projeví v příjmové části na položce 4116 a ve výdajové části rozpočtu v oddílu 3639 

mzdové položky ve výši 148.710 Kč s účelovým znakem 13101. 

 

Usnesení č. 291 

Rada města  

 

s c h v a l u j e  

nákup kamerového bodu pro dohled nad železničními přejezdy v ulici Ke Kovoně. 

 

Usnesení č. 308 

Rada města  

I. s c h v a l u j e 

1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s 

názvem: „Denní stacionář – stavební úpravy“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící 

komisí ze dne 30. 4. 2018.   

 

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným 

dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější 

a to s dodavatelem: Dvořák - Karlík s.r.o., IČO 28825870, Dudychova 298, 53401 Holice v 

Čechách. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečně 

dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná 

cena je 2.907.925,00 Kč vč. DPH. 

 

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 takto: 

                                                                               rozpočet       rozp. po úpravě     úprava 

Denní stacionář vybudování                                2.000 tis. Kč    2.910 tis. Kč        + 910 tis. Kč         

Odd. par. 4399, pol. 6121, org. 5239 

Kanalizace Dvorce 

Odd. par. 2321, pol. 6121, org. 5137                15.000 tis. Kč  14.090 tis. Kč         -  910 tis. Kč 
 

II. u k l á d á  

1) starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou 

zakázku malého rozsahu po schválení navržené úpravy v rozpočtu města r. 2018 ZM, 

 

2) finančnímu výboru úpravu rozpočtu projednat ve FV a úpravu rozpočtu předložit v rámci 

rozpočtového opatření ZM dne 16. 05. 2018 ke schválení. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

ZM  bere na vědomí  9.rozpočtové opatření schválené radou města dne 17.4.2018 

ZM  s c h v a l u j e  úpravu rozpočtu roku 2018 – 10. rozpočtové opatření: 

 

 



1/úpravu rozpočtu města pro rok 2018 spočívající v použití finančních prostředků 

z rezervního fondu ve výši 383 tis. Kč do oddílu 6171, výdajové položky 6119, org. 1035 na 

nákup licencí programu GINIS. 

 

2/ úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v navýšení výdajové položky Údržba 

budovy MěÚ – opravy o 500 tis. Kč (z 1.500 tis. Kč na 2.000 tis. Kč) a ve snížení investiční 

položky Informační centrum zřízení po MP o 500 tis. Kč (z 1.150 tis. Kč na 650 tis. Kč), 

 

3/ navýšení položky 221 – Pozemní komunikace – údržba komunikací o 1,300 tis.Kč z akce 

Vodovod a kanalizace Byšičky. 

 

4/ navýšení položky 221 – Pozemní komunikace – údržba dopravního značení o 600 tis.Kčz 

akce Vodovod a kanalizace Byšičky. 

 

5/ navýšení položky  36 Bydlení komunální služby – Oprava a údržba majetku o 250tis. Kč 

z akce Vodovod a kanalizace Byšičky. 

 

6/ rozpočtové opatření, tj. vytvoření nové položky „Dřevostavba na pozemku p. č. 12/8“ 

přesunem částky 150.000 Kč z položky „Doplnění prvků na dětské hřiště v Litoli“ odpa 3412, 

pol. 5171, org. 4940, 

 

7/ příjetí dotace na sociální agendu dětí od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 

1 890 126 Kč dotace je účelová, podléhá finančnímu vypořádání. Projeví se navýšením 

příjmové a výdajové části rozpočtu města ve stejné výši. 

 

8/ přijetí dotace pro hasiče od Středočeského kraje ve výši 150 tis.Kč na akceschopnost 

jednotky PO kategorie JPO II a dále 50 tis.Kč na mzdy člena vykonávajícího službu 

v jednotce kategorie JPO II nebo III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru. Úprava se 

projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve stejné výši, dotace je účelová.  

 

 

 

9/ ZM schvaluje použití uspořené částky z položky malování ZŠ Komenského  ve výši 

111 320 Kč na dofinancování víceprací podlahy v ZŠ Komenského pav.D II.patro. 

 

10/ Doplnit text „kamerový bod“ v oddílu 5311 Městská policie v položce 6122, kde je  

částka 500.000,- Kč na nákup rychloměru. Dále převod částky 13.000,- Kč z položky 5171 

opravy a udržování na položku 6122. Tím bude pokryt náklad na pořízení kamerového bodu 

v ulici Ke Kovoně, který je zde z bezpečnostních důvodů nezbytné umístit. 

 

11/ Navýšení v oddílu 4399 v položce 5169 org. 5250 Projekt senior taxi z 450 tis.Kč na 550 

tis.Kč tzn. o 100 tis.Kč  z rezervního fondu.  

 

12/ Navýšení položky v oddílu 4399 pol.6121 org.5239 Denní stacionář-vybudování z 2.000 

tis. Kč na 2.910 tis. Kč to znamená o 910 tis. Kč. A snížení v oddílu Vodní hospodářství 2321 

pol.6121 org.5137 z akce Kanalizace Dvorce z 15 000 tis.Kč na 14 090 tis.Kč tzn. snížení o 

910 tis.Kč.        

 

 

 



Stav na FRR po navržených změnách 2 928 tis.Kč.- 383 tis.Kč – 100 tis.Kč zbývá 2 445 

tis.Kč. 

 

 

 

 

Odbor informačních technologií                 Rada města Lysá nad Labem 

                  dne 3. 4. 2018 

. 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu roku 2018 

 

 

 
Zpráva se předkládá z důvodu: 

potřeby navýšení licencí systému GINIS 

        

Zprávu vypracoval:       

Petra Loudová – vedoucí odboru informačních technologií      

             

Zprávu předkládá:                         

Petra Loudová – vedoucí odboru informačních technologií      

 

Do rady města bude přizván:     

- 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města  

 

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města r. 2018 spočívající v přesunu finančních prostředků z rezervního fondu 

ve výši 383 tis. Kč do oddílu 6171 položky 6119 Org 1035 a doporučuje ZM schválit úpravu 

rozpočtu roku 2018. 

 

 

: 

 

   

Důvodová zpráva. 

Popis problému: 

 

Vzhledem k tomu, že byla organizační struktura městského úřadu Lysá nad Labem rozšířena 

o další funkční místa – vznik Odbor městského investora se 4 funkčními místy, 1 funkční 

místo na Finančním odboru a 1 funkční místo Technická skupina a v současné době jsou 

licence vyčerpány, vznikla potřeba dokoupit potřebné licence systému GINIS, aby mohl být 

tento informační systém plně využíván všemi pracovníky. Náklady na dokoupení licencí jsou 

ve výši 383 tis. Kč, je navržen přesun finančních prostředků z rezervního fondu do oddílu 

6171 položky 6119 a org 1035. 



Dosavadní rozhodnutí RM a ZM : 

Nebylo žádné 

 

Návrh řešení: 

Rada města  

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města r. 2018 spočívající v přesunu finančních prostředků ve výši 383 tis.Kč 

z rezervního fondu do oddílu 6171 položka 6119 a org 1035. 

A doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu. 

 

Stanovisko k návrhu:  

žádné. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Úprava rozpočtu na rok 2018 se projeví v přesunu 383 tis. Kč z rezervního fondu do oddílu 

6171 položky 6119 a org 1035. 

 

 

Petra Loudová, v Lysé nad Labem dne 3.4.2018  

 

Odbor správy majetku                                    Rada města Lysá nad Labem 

                2.5.2018 

 

N á v r h  ú p r a v y  r o z p o č t u  

_________________________________________________________________________ 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:      

Žádost  odboru SM  o úpravu rozpočtu 

 

Zprávu vypracoval:       

Lenka Vrbová - OSM       

 

Zprávu předkládá:                         

Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM 

 

Do rady města bude přizván:     

 

Návrh usnesení: 

Rada města  

 

I. b e r e  n a v ě d o m í 

Žádost  odboru SM o úpravu rozpočtu na položce 221 – Pozemní komunikace, org. údržba a 

oprava komunikací a org. oprava a údržba dopravního značení a na položce 36 Bydlení, 

komunální služby, org.  oprava a údržba majetku,  

 

II. s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu dle návrhu: 



 

221- Pozemní komunikace  před úpravou  po úpravě    rozdíl    

         § 2212,org. 1096      2.220tis.    3.520tis. + 1.300tis 

 

221- Pozemní komunikace  před úpravou  po úpravě    rozdíl    

         § 2229,org. 1086      400tis.                1.000tis. + 600tis. 

 

 36 Bydlení, komunální služby  před úpravou  po úpravě    rozdíl    

         § 3639,org. 2603      400tis.                650tis. + 250tis. 

 

III. p ř e d k l á d á  

ZM dne 16.5.2018 ke schválení 

 

        

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM návrh na úpravu rozpočtu v položce 221 – Pozemní komunikace, na 

org.  údržba komunikací o 1.300tis.Kč, z důvodu nového požadavku na opravu cesty podél 

lesa ve Dvorcích, až k autobusové zastávce a nákupu a dopravě frézované, která bude použita  

na opravu cesty a v budoucnu na zpevnění dalších komunikací. (Frézovaný asfalt z nadjezdu 

je uložen v Milovicích, v areálu fy SKL Recyklostav). Navýšení položky 221 – Pozemní 

komunikace, org. údržba dopravního značení o 600tis.Kč, z důvodu  proplacení faktur za 

přechodné dopravní značení, umístěného v ul. Švermova, podél plotu Kovony a na 

zpevněných polních cestách ( náklady nebyly zahrnuty v projektu dopravního značení – OMI 

nemá položku, z které by byla platba možná. Bude se hradit měsíčně) a požadavku Bc. 

Robeše na zajištění finančních prostředků  na značení na krajských komunikacích v rámci 

akce „Bezpečné přecházení“. Dále žádáme o navýšení položky 36 bydlení, komunální služby, 

org. oprava a údržba majetku o 250tis. Kč z důvodu nutné opravy zastřešení scény v letním 

kině, výměně trámů v orchestřišti, opravy plátna a v areálu v Čechově ulici je nutná oprava 

elektro a čerpadla. Bude předloženo na Finanční výbor, který zasedá 2.5.2018. 
 

Dosavadní rozhodnutí RM + ZM : 

Nebylo projednáváno.  

 
Návrh řešení: 

Odbor SM žádá RM: I. vzít na vědomí žádost  odboru SM o úpravu rozpočtu na položce 221 

– Pozemní komunikace, org. údržba a oprava komunikací a org. oprava a údržba dopravního 

značení a na položce 36 Bydlení, komunální služby, org.  oprava a údržba majetku,  

II schválit úpravu rozpočtu dle návrhu: 

 

221- Pozemní komunikace  před úpravou  po úpravě    rozdíl    

         § 2212,org. 1096      2.220tis.    3.520tis. + 1.300tis 

 

221- Pozemní komunikace  před úpravou  po úpravě    rozdíl    

         § 2229,org. 1086      400tis.                1.000tis. + 600tis. 

 

 36 Bydlení, komunální služby  před úpravou  po úpravě    rozdíl    

         § 3639,org. 2603      400tis.                650tis. + 250tis. 

 



III. předložit ZM dne 16.5.2018 ke schválení 

 

Stanovisko k návrhu: 

Bude projednáno ve FV dne 2.5.2018. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě schválení se položka 221 Pozemní komunikace, org, oprava údržba komunikací 

navýší celkově o 1.300tis, na 3.520tis.Kč, org. dopravní značení  o 600tis.,na 1.000tis. Kč a 

36 bydlení, komunální služby, org. oprava a údržba majetku o 250tis., na 650tis.Kč.  

                                                                                                            

 

 Vrbová Lenka 

                                                                                                                         referent OSM 

Příloha: 1. Žádost na FV 

 

žádáme Vás o navýšení položky 221 – Pozemní komunikace – údržba komunikací o 

1,300tis.Kč. 

 

Odůvodnění: 

schválená částka 2.000tis. Kč, navýšena o 220tis., celkem 2.220tis.Kč, doposud čerpáno 

120tis.Kč. 

Ze schválené částky se bude hradit oprava výtluků: 1,000tis., přeložení části panelové cesty 

ul. Lomená, vč. zřízení provizorních parkovacích míst 400tis., zpevnění cesty podél hřbitovní 

zdi 300tis., nájezd ke kovonským domům a do ul. Jaromírovy sadysadů 80tis a případné 

havárie 300tis.Kč.  

Nový požadavek: 

Vedení města požaduje další navýšení finančních prostředků, z důvodu opravy cesty ve 

Dvorcích – podél lesa, k zastávce ČD a na nákup a dopravu frézované a betonového recyklátu 

od SÚS, která bude použita jednak na opravu cesty podél lesa ve Dvorcích, ale pokud ji bude 

dostatečné množství bude postupně používaná na zpevnění cest.  

 

Po schválení navýšení finančních prostředků, bude na položce 221 – Pozemní komunikace - 

údržba komunikací, celková částka ve výši 3,520tis.Kč.  

 

  

dále žádáme o navýšení položky 221 – Pozemní komunikace – údržba dopravního značení o 

600tis.Kč. 

 

Odůvodnění: 

schválená částka 400tis.Kč, doposud čerpáno 34tis.Kč 

Ze schválené částky se bude hradit : zřízení přechodu v ul. Na Zemské stezce, průběžná 

oprava svislého dopr. značení, výměna zpomalovacích prahů a vodorovné značení 

 

Nový požadavek: 

značení na krajských komunikacích bezpečné přecházení v úseku od muzea B. Hrozného – ke 

kinu a v ul. Jedličkova, poblíž Parníčku.( bude administrativně zajišťovat OD, ale financovat 

bude SM, požadavek Bc. Robeše) 

přechodné dopr. značení, které není zahrnuto v realizaci  Nadjezdu v souvislosti s objízdnými 

trasami (komunikace Švermova, podél plotu Kovony a na zpevněných polních cestách 

(administrativně bude zajišťovat OMI, financovat bude SM) 



 

Po schválení navýšení finančních prostředků, bude na položce 221 – Pozemní komunikace, 

oprava a údržba dopravního značení částka ve výši 1.000tis. Kč  

 

dále žádáme o navýšení položky  36 Bydlení komunální služby – Oprava a údržba majetku o 

250tis. Kč. 

 

Odůvodnění: 

schválená částka: 400tis.Kč, doposud čerpáno 10tis.Kč 

Ze schválené částky se bude hradit: opravy zábradlí po dopr. nehodách, stojany na kola před 

MěÚ, výměna cyklostojanů ul. Masarykova (p. Robeš) 

 

 

 

 

Nový požadavek:  

oprava zastřešení letní scéna, výměna trámů v orchestřišti, oprava plátna. Areál Čechova ul.-

výměna čerpadla, oprava elektro  

 

 

Po schválení navýšení finančních prostředků, bude na položce 36 bydlení, komunální služby 

221 – Pozemní komunikace, oprava a údržba majetku, částka ve výši 650tis.Kč.  

 Děkujeme. 

 Vrbová Lenka 

 referent SM 

Důvodová zpráva: 

 

Popis problému: 

OSM předkládá RM návrh na řešení havarijní opravy obřadní síně budovy staré radnice MěÚ 

Lysá n.L. formou zadávání stavebních a ostatních souvisejících prací z důvodu časové tísně 

napřímo, bez veřejné soutěže. 

Stav prostředí síně je nedůstojný pro vykonávání reprezentačních akcí města – místnosti 

zapáchají vzlínající plísní a vlastní vybavení interiéru z období 60let minulého století již 

nepůsobí dostatečně důstojně a reprezentativně. 

OSM provedl kontrolní sondy do podlahy a soklového obložení obřadní místnosti – 

výsledkem bylo zjištěno totální ztrouchnivění podkladu parketové podlahy vč.parket 

samotných a pod soklovým obložením vlhké a plesnivé zdivo. 

Město oslovilo projektovou firmu SM ARCHITECTS s.r.o., Ing.arch. Jiří Soukup, Praha 

s požadavkem na návrh řešení rekonstrukce obřadní síně včetně architektonického řešení 

s ohledem na památkově chráněný objekt staré budovy radnice města Lysá n.L.. Návrh 

předpokládá odstranění stávajícího vybavení interiéru, podlahy, obložení, rozvodů 

elektroinstalace, topení, dveří - výrobu a instalaci nového interiéru zrcadlové stěny 

v kombinaci skleněných prvků, úpravy osvětlení, nové podlahy, rozvodů a těles 

topení,elektroinstalace a nového mobiliáře včetně ozvučení. 

S ohledem na velký rozsah stavebních a ostatních souvisejících dodávek a prací a nedostatek 

času, OSM doporučuje oslovit vybraného dodavatele, který má s rekonstrukcí památkových 

objektů zkušenosti a je schopen plnit požadavky závazného stanoviska a zadání pracovníků 

NPÚ. Charakter  prováděných prací a dodávek výtvarných řemesel není možné zajistit 

veřejnou soutěží s ohledem na  krátkou časovou výluku v rozmezí měsíců březen až duben 

letošního roku. 



 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:   

Nebylo předmětem jednání 

 

Návrh řešení: 

1/ OSM doporučuje souhlasit s předloženým návrhem usnesení 

2/ Doporučuje schválit úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v navýšení výdajové 

položky Údržba budovy MěÚ – opravy o 500 tis. Kč (z 1.500 tis. Kč na 2.000 tis. Kč) a ve 

snížení investiční položky Informační centrum zřízení po MP o 500 tis. Kč (z 1.150 tis. Kč na 

650 tis. Kč), 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v komisích či výborech – bylo odsouhlaseno stanoviskem NPÚ 

 

 

Vztah k rozpočtu:   

 Rozpočet roku 2018 zahrnuje položku „ Údržba budovy MěÚ + opravy“ v částce 2000tis.Kč  

                                                                                                     František Blažek OSMI 

 

 

 

 

Spolek VIBRACE, z.s., má od města pronajaty pozemky u Labe, mj. i pozemek p.č. 12/8, k.ú. 

Litol. Spolku bylo nabídnuto panem Bc. Martinem Robešem, radním města, umístění hracích 

herních prvků na pronajatých pozemcích. Po zvážení (vzdálenost od města, ochrana hracích 

prvků před krádeží a poškozením atd.) spolek navrhl, aby město místo hracích herních prvků 

na pozemku p.č. 12/8 umístilo dřevostavbu o velikosti cca 20 m2, která by sloužila jako 

zázemí pro aktivity spolku na pronajatých pozemcích. Předběžný rozpočet na materiál stavby 

dle návrhu spolku činí cca 80 000 Kč. K této částce je nutno připočíst náklady na projektovou 

dokumentaci a stavbu. V případě, kdy by stavbu prováděl spolek, byl by povinen vynaložit 

rovněž náklady na správní poplatky ke stavebnímu řízení, které činí cca 30 000 Kč, jelikož 

stavba se nachází v záplavovém území. Spolek tyto prostředky nemá. Odbor ŠSVZK souhlasí 

s převedením částky 150 000 Kč z položky „Doplnění prvků na dětské hřiště v Litoli“ odpa 

3412, pol. 5171, org. 4940 ve prospěch nově zřízené položky „Dřevostavba na pozemku p. č. 

12/8“ OSM. 

RM projednala návrh spolku a na zasedání dne 19. 4. 2018 usnesením č. 295 schválila: 

a) umístění dřevostavby do max. zastavěné plochy 25 m2 na obecním pozemku p. č. 12/8 v k. 

ú. Litol, za těchto podmínek: 

- umístění stavby musí být v souladu s projektem cyklostezky podél Labe, 

- stavba bude financována Městem Lysá nad Labem a nepřekročí částku 150.000 Kč, 

- nájemce, VIBRACE, z. s., doloží tři nabídky od různých dodavatelů a tyto předloží ke 

schválení odboru správy majetku, 

- nájemce pozemků zajistí provedení stavby včetně všech potřebných povolení na základě 

udělené plné moci majitele pozemku, projektovou dokumentaci v rozsahu požadovaném 

příslušnými úřady a zápis stavby do KN, 

- stavba bude po dokončení i po celou dobu výstavby výhradně v majetku Města Lysá nad 

Labem a s nájemcem, VIBRACE, z. s., bude uzavřena nájemní smlouvy na užívání budovy, 

- stavbu provede odborná firma a proplacení proběhne na základě doložených řádných 

účetních dokladů, 



 

b) rozpočtové opatření, tj. vytvoření nové položky „Dřevostavba na pozemku p. č. 12/8“ 

přesunem částky 150.000 Kč z položky „Doplnění prvků na dětské hřiště v Litoli“ odpa 3412, 

pol. 5171, org. 4940, 

 

RM současně pověřila pana starostu udělit plnou moc spolku VIBRACE, z.s., za podmínky 

schválení navrženého rozpočtového opatření zastupitelstva města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
       

V Lysé nad Labem 20.4.2018 

 

 

 

Žádost o přesun financí v rámci položek z rozpočtu Města pro ZŠ J. A. Komenského, 

Komenského 1534, Lysá nad Labem 

 

 

 

Žádám v roce 2018 v oddíle 3 Služby obyvatelstvo 3113 o přesun ušetřených financí díky 

vysoutěžené nižší částce z položky 5196 ZŠ Komenského malování areálu (400 000,-), tedy 

111 320,- Kč do rozpočtu školy tedy do položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím.  

Plánované malování chodeb pavilonů A, B, G a E bylo vysoutěženo na částku 288 680,- Kč. 

Celkovou částku 400 000,- už jsme dostali na účet školy a měli bychom ušetřené peníze 

vracet zpět městu.  

Rádi bychom je ale přidali k nedostačující částce na vznik menší učebny v 2. patře pavilonu D 

z kabinetu, chodby a části kuchyňky. Plánovaná částka na tuto investici byla 100 000,- Kč, 

kde přestavba byla vysoutěžena na částku 195 373,- Kč. Navíc zde vznikly vícepráce 

s podlahou, kde částka navíc představuje ještě 130 000,- Kč. 

 

Případné bližší vysvětlení a technické detaily mohu podat na nejbližší radě města nebo 

zastupitelstvu. 

 

 

 

Rada města 

MěÚ v Lysé nad Labem 

Husovo náměstí 23 

289 22 Lysá nad Labem 

 



 

 

 

  



 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
Důvodová zpráva: 

 



Popis problému: 

 

Městská policie předkládá RM návrh na úpravu rozpočtu v rámci kapitoly 6122 Stroje 

,přístroje,zařízení k zajištění pokrytí nákladů na vybudování kamerového bodu v ulici Ke 

Kovoně  takto : 

 

- V položce 6122 byla v rozpočtu pro rok 2018 začleněna částka 500.000,- Kč na 

nákupu mobilního laserového měřiče rychlosti. Při realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu na nákup výše uvedeného mobilního laserového měřiče rychlosti se podařilo 

toto zařízení pořídit za částku 353.000,- Kč. V této položce tudíž zůstal přebytek 

v částce 147.000,- Kč. Tento přebytek navrhujeme doplnit částkou 13.000,- Kč 

z položky 5171 opravy a udržování. Tím bude pokryt náklad na pořízení kamerového 

bodu v ulici Ke Kovoně, který je zde z bezpečnostních důvodů nezbytné umístit.   

 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:   

Schválení nákupu kamerového bodu – usnesení rady města č. 291 ze dne 17.04.2018 

 

Návrh řešení: 

Městská policie doporučuje souhlasit s předloženým návrhem úpravy rozpočtu 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v komisích či výborech 

 

 

Vztah k rozpočtu:   

Navrženou úpravou nebude dotčeno navýšení rozpočtu 

 

                                                                                                             Bc. Luděk Přibyl  

                                                                                                       ředitel MP Lysá nad Labem 

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

V březnu 2018 byl na území města zahájen zkušební provoz služby senior taxi. Tato služba se 

osvědčila, v prvním měsíci fungování službu využilo cca 100 seniorů. Oproti březnovému 

provozu se nyní navrhuje (dle diskuse v ZM) rozšířit cílová místa, a to včetně zdravotnických 

zařízení v Milovicích a Nymburku. Uživatelé za jednu cestu do Milovic či Nymburka uhradí 

20 Kč. Cena za jednu cestu po Lysé nad Labem zůstává 10 Kč. Od 1. 7. 2018 by měl službu 

provozovat poskytovatel, který vzejde z výběrového řízení, které se aktuálně připravuje. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

ZM 21.02.2018 Usnesení č. 24 

ZM schvaluje …..g) vytvoření nové položky Projekt Senior taxi ve výši 50 tis. Kč 

z Rezervního fondu,….. 
 

ZM 4.4.2018 usnesení č. 39 

Zastupitelstvo města  

I. b e r e   n a    v ě d o m í 

vyhodnocení pilotního projektu Senior Taxi v Lysé nad Labem za březen 2018, 

 



II. k o n s t a t u j e 

1) že služba pro starší občany města je prospěšná, potřebná a bude se dále podporovat, 

2) že nastavený model je z dlouhodobého hlediska ekonomicky velmi náročný, 

 

III. s c h v a l u j e  

1) úpravu rozpočtu města pro rok 2018 – 5. rozpočtové opatření spočívající ve zřízení nové 

položky v rozpočtu města na rok 2018 Provoz Senior Taxi v částce 400 tis. Kč převodem 

z rezervního fondu, 

 

2) pokračování pilotního projektu do 30. 06. 2018 s rozšířením poskytovaných služeb dle 

diskuze v ZM, 

 

IV. u k l á d á 

RM zadat veřejnou zakázku na provoz Senior Taxi s parametry, jaké jsou užívány v okolních 

městech, tj. limitní cena za ujetý km s klientem ve výši 25 Kč, nástupní sazba pro klienta 15 

Kč za jednu jízdu, limitní cena za celkovou službu za rok 2018 ve výši 400 tis. Kč včetně 

DPH. 

 

Návrh řešení: 

KMÚ žádá RM: I. schválit provoz služby senior taxi v Lysé nad Labem na období květen a 

červen 2018 obch. společností ADDUCO RBS s.r.o., za částku 50 000 Kč bez DPH měsíčně a 

předložený návrh smlouvy. II. pověřit pana starostu uzavřením předloženého návrhu smlouvy  

 

2. Navýšení v oddílu 4399 v položce 5169 org. 5250 Projekt senior taxi z 450 tis.Kč na 550 

tis.Kč tzn. o 100 tis.Kč  z rezervního fondu. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru. Dne 2.5.2018 ve finančním výboru viz 

zápis. 

 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu Města je s náklady na provoz služby senior taxi počítáno 50 tis.Kč na pilotní 

projekt a 5. rozpočtové opatření – položka Provoz senior taxi 400 000 Kč. 

 

 

 

 

 

          podpis zpracovatele 

Příloha: 

1) Návrh smlouvy 

 

SMLOUVA O PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 

č. smlouvy ………………………… 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 



Objednatel:     Město Lysá nad Labem 

Sídlo:   Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem 

IČO: 00239402 

DIČ: CZ00239402 

Číslo účtu: 0504268369/0800 

Zastoupený: Ing. Karlem Otavou, starostou města 

(dále jen „objednatel“) 

 

Provozovatel:  ADDUCO RBS s.r.o. 

Sídlo: Sídliště 1438/19, 289 22 Lysá nad Labem 

IČO: 24773948 

DIČ: CZ24773948 

Číslo účtu: 

Zastoupený: Mgr. Františkem Jaškem, jednatelem 

(dále jen „provozovatel“) 

 

Článek 1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření smlouvy. 

2. Provozovatel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této 

smlouvy a je držitelem nezbytných oprávnění k podnikání. 

 

Článek 2  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování služby 

„Senior taxi“. 

2. Provozovatel se zavazuje realizovat pro objednatele, ode dne účinnosti této smlouvy, službu 

„Senior taxi“ (dále jen „služba“) spočívající v přepravě osob za podmínek touto smlouvou 

sjednaných. Předmětem poskytované služby provozovatelem je přeprava osob s trvalým 

pobytem ve městě Lysá nad Labem a jeho částech (Lysá nad Labem, Litol, Byšičky, Dvorce), 

narození v roce 1953 a starší nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového 

omezení (dále jen „oprávněná osoba"), včetně jejich doprovodu (max. 1 osoba) a bezúplatná 

přeprava běžných spoluzavazadel oprávněných osob, popř. francouzských holí apod. 

v souladu s podmínkami dle čl. 3 této smlouvy.  

3. Službu bude provozovatel poskytovat svými vozidly nebo vozidly svých smluvních partnerů 

v režimu „příležitostná osobní silniční doprava“, dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Objednatel se zavazuje hradit provozovateli za službu cenu dle ujednání čl. 4 této smlouvy. 

 

Článek 3 

DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ 

 
1. Provozovatel se zavazuje službu zabezpečovat každý pracovní den minimálně od 07:00 

do 15:00 hod. Podle časových možností provozovatele lze dohodnout i pozdější termín. 



2. Provozovatel se zavazuje přepravovat oprávněné osoby, dle jejich potřeb, z místa jejich 

trvalého pobytu na níže uvedená přepravní místa a z těchto přepravních míst do místa jejich 

trvalého pobytu. 

3. Přepravní místa: 

a. zdravotnická zařízení v rámci města Lysá nad Labem, Milovic a Nymburka (lékařské 

ordinace, rehabilitačních zařízení apod.) 

b. lékárny a provozovny pro nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek (např. 

Šporkova lékárna, Lékárna Dr. Max, oční optika) v Lysé nad Labem 

c. Městský úřad Lysá nad Labem a jeho pracoviště 

d. pobočka České pošty v Lysé nad Labem 

e. vlakové nádraží v Lysé nad Labem 

f. manikúra, pedikúra, kadeřník, holič v Lysé nad Labem 

g. hřbitov města Lysá nad Labem 

h. volnočasové aktivity pořádané pro seniory (např. „kavárnička dříve narozených“, 

kluby důchodců apod.) – přeprava dle časových možností provozovatele 

4. Služba – přeprava bude realizována na základě předchozí telefonické objednávky. K tomuto 

účelu budou užívána tel. čísla: Mgr. Václav Kopecký  +420 606 748 158, Mgr. František 

Jašek +420 602 475 560, dostupná každý pracovní den v době od 07:00 do 15:00 hod. 

Objednávku je nutno učinit minimálně 24 hod. před plánovanou přepravou a v objednávce je 

nutno uvést: jméno a příjmení oprávněné osoby, zda žádá o přepravu sama nebo 

s doprovodem, telefonní číslo, adresu pro přistavení vozidla, datum a čas přistavení vozidla, 

účel a cíl přepravy. 

5. Pokud bude služba objednávána později než dle předchozího odstavce, není provozovatel 

povinen osobu přepravit, pokud mu to nedovolí volná kapacita. 

6. Čekací doba na oprávněnou osobu je max. 15 min. od doby plánovaného přistavení vozidla, 

pokud není vozidlo plánováno pro přepravu dalšího zákazníka.  

7. Provozovatel je povinen vést průkazným způsobem evidenci objednávek.  

8. Provozovatel je povinen vést knihu jízd s uvedením data, času a místa zahájení přepravy, 

identifikačních údajů přepravované osoby (jméno, příjmení, rok narození, tel. číslo), účelu 

přepravy, zda byla osoba doprovázena, počtu ujetých km, celkové čekací doby, celkové ceny 

za přepravu včetně DPH, potvrzení příjmu platby dle odst. 12 tohoto článku a data, času a 

místa ukončení přepravy. 

9. Provozovatel je povinen dodržet, aby nezávisle na vzdálenosti a času trvání služby platba 

oprávněné osoby za jednu jízdu v rámci města Lysá nad Labem a jeho částí (Lysá nad Labem, 

Litol, Byšičky, Dvorce) byla vždy ve výši 10,- Kč včetně DPH, a za jednu jízdu do Milovic 

nebo Nymburka ve výši 20,- Kč včetně DPH, přičemž jedna jízda je cesta tam, cesta zpět je 

považována za další jízdu. Tyto částky je povinna uhradit oprávněná osoba. 

10. Provozovatel se zavazuje, že bude udržovat osobní motorová vozidla, jimiž bude služba 

poskytována, v řádném technickém stavu umožňujícím provoz na pozemních komunikacích a 

v čistotě vně i uvnitř. Ve vozidlech platí zákaz kouření. Provozovatel odpovídá za škodu 

způsobenou při výkonu předmětu plnění na majetku a zdraví osob. 

11. Pro případ poruchy objednaného a potvrzeného dopravního prostředku zajistí provozovatel 

náhradní prostředek dle svých momentálních možností. 



 

Článek 4 

CENA 

 
1. Cena je stanovena jako cena smluvní, pevná a nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré 

náklady spojené s plněním předmětu smlouvy.  

2. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že cena za sjednanou službu činí nejvýše 50.000,- Kč 

+ DPH měsíčně (kalendářní měsíc).  

 

Článek 5 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Provozovatel za řádně provedenou přepravu oprávněných občanů vystaví objednateli 

po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla doprava prováděna, daňový doklad (fakturu). 

2. Přílohou daňového dokladu bude řádně vyplněná kniha jízd za předcházející kalendářní měsíc. 

3. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci, v němž bylo 

uskutečněno účtované plnění. 

4. Faktury jsou splatné do 14 dnů od jejich doručení objednateli. 

 

Článek 6 

SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

 
1. Pro případ prodlení s úhradou ze strany objednatele se sjednává úrok z prodlení ve výši 

0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

2. V případě nikoli nepatrného nedodržení povinností provozovatele stanovených touto 

smlouvou je objednatel oprávněn požadovat po provozovateli zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 500,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení smlouvy. 

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ve výši 

převyšující výši smluvní pokuty ani na řádné plnění předmětu smlouvy. 

 

Článek 7 

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od 02.05.2018 do 30.06.2018. 

2. V případě hrubého porušení této smlouvy může objednatel odstoupit od smlouvy s okamžitou 

platností. 

 

Článek 8 

ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že na závazky účastníků ve smlouvě blíže neupravené se jinak 

uplatní obecný režim zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž provozovatel obdrží po jednom 

vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení. 



3. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen formou písemných 

vzestupně očíslovaných dodatků k této smlouvě. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v 

tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují 

zástupci smluvních stran své podpisy. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v souladu se zákonem 

č. 340/2015, o registru smluv, v Informačním systému registru smluv. Zveřejnění v tomto 

registru zajistí Město Lysá nad Labem. Účinnosti smlouva nabývá okamžikem zveřejnění 

v registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena 

v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum 

jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv 

omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem 

(www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv. 

8. Rada města Lysá nad Labem schválila uzavření této smlouvy usnesením č. ……………… ze 

dne ……………………………….. 

 

 

V Lysé nad Labem dne …………………… 

 

 

 

……………………………..……    ………………..………………… 

Ing. Karel Otava, starosta     Mgr. František Jašek, jednatel 

Město Lysá nad Labem                                                                     ADDUCO RBS s.r.o. 

 

 

Odbor správy majetku                           Rada města Lysá nad Labem 

        dne 2. 5. 2018 

 

Návrh na schválení výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

stavební práce s názvem:  „Denní stacionář – stavební úpravy“ a návrh úpravy rozpočtu 

  

Zpráva se předkládá z důvodu:      

Plnění rozpočtu pro rok 2018 

 

Zprávu vypracoval:       

Ota Balík - OSM       



 

Zprávu předkládá:                         

Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM 

 

Do rady města bude přizván:     

 

Návrh usnesení: 

Rada města  

I.  schvaluje 

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s 

názvem: „Denní stacionář – stavební úpravy“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící 

komisí ze dne 30. 4. 2018.   

 

II. souhlasí 

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným 

dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější 

a to s dodavatelem: Dvořák - Karlík s.r.o. , IČO: 28825870, Dudychova 298, 53401 Holice v 

Čechách. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečné 

dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je 

2.907.925,00 Kč vč. DPH. 

 

III. ukládá 

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou 

zakázku malého rozsahu. 

 

IV. schvaluje úpravu rozpočtu a předkládá ZM dne 16. 5. 2018 k projednání: 
                                                                                 rozp.       rozp.po úpravě     úprava 

Denní stacionář vybudování                                2.000.000        2.910.000            + 910.000         

Odd. par. 4399, pol. 6121, org. 5239 

 
Kanalizace Dvorce 

Odd. par. 2321, pol. 6121, org. 5137               15.000.000          14.090.000            -  910.000         

 

      Datum a podpis předkladatele: 

         

      Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

      Podpis tajemníka 

                                                             Důvodová zpráva. 

 

Popis problému: 

Celkem byly podány 2 nabídky.  

V poptávkovém řízení nebyl vyloučen žádný dodavatel. 

Hodnotící komise na svém jednání dne 30. 4. 2018 stanovila na základě hodnocení nabídek 

toto pořadí úspěšnosti hodnocených nabídek: 
pořadí název dodavatele nabídková cena v Kč včetně DPH *počet přepočtených bodů 

  I. Dvořák - Karlík s.r.o.               2.907.925,00 Kč 95,87 

II. Zdeněk Křivánek              2.736.516,00 Kč             95,02 

Dosavadní rozhodnutí RM + ZM : 



Usnesením č. 144, ze dne 19. 2. 2018 RM: 

Rada města 

I. s c h v a l u j e 

1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle 

ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Denní stacionář – 

stavební úpravy“, 

 

2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito 

dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:        

1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH    70 % 

2. lhůta plnění                                                                                                20 % 

3. záruka na dílo                                                                                            10 %                                                                                                                  

 

3. předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění 

kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě, 

 

II. j m e n u j e  

předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, 

která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci 

dodavatelů ve složení: 

 

člen komise                  náhradník člena komise 

1. Josef Kolman – člen RM               Jan Burian - místostarosta 

2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ       PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK 

3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM   František Blažek – referent OSM  

 

Návrh řešení: 

Za odbor SM navrhujeme: 

I.  schválit 

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s 

názvem: „Denní stacionář – stavební úpravy“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící 

komisí ze dne 30. 4. 2018.     

 

II. souhlasit 

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným 

dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější 

a to s dodavatelem: Dvořák - Karlík s.r.o. , IČO: 28825870, Dudychova 298, 53401 Holice v 

Čechách. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečné 

dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je 

2.907.925,00 Kč vč. DPH. 

 

III. uložit 

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou 

zakázku malého rozsahu. 

 

IV. schválit úpravu rozpočtu a předložit ZM dne 16. 5. 2018 k projednání: 
                                                                                 rozp.       rozp.po úpravě     úprava 

Denní stacionář vybudování                                2.000.000        2.910.000            + 910.000         

Odd. par. 4399, pol. 6121, org. 5239 



 
Kanalizace Dvorce 

Odd. par. 2321, pol. 6121, org. 5137               15.000.000          14.090.000            -  910.000         

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v komisích či výborech. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu pro rok 2018 je na stavbu vyčleněna částka 2.000.000,- Kč vč. DPH. Tato částka 

je nedostačující pro realizaci stavby. Z tohoto důvodu je navržena úprava rozpočtu. 

 

 

 

                                                                                                                         Ota Balík 

                                                                                                                         referent OSM 

 

 

 

 

      


