
Zápis č.  4/2018 z jednání Finančního výboru města Lysá nad 
Labem konaného dne 6.6.2018 od 18:15 

Přítomni: Renata Pelcová, Ing. Petr Gregor, Ing. Josef Bonaventura, Mgr. Jiří Havelka, Mgr. Karel 
Marek, Jan Marek, vedoucí Finančního odboru Ing. Ivana Polenová, tajemník MěÚ Ing. Miloš Dvořák 

výbor byl během všech hlasování usnášeníschopný 

Omluveni:  Mgr. Martin Novák, Mgr. Jaromír Šalek 

Výbor diskutoval návrhy odborů úřadu a přijal k nim usnesení: 

1. Pan Přibyl prezentoval požadavek na navýšení rozpočtu MěP o 700 tis.Kč. Proběhla diskuze 
o vyjasnění požadavku. 

a. FV doporučuje ke schválení 
b. FV doporučuje nepřevádět prostředky z rezervního fondu, ale použít prostředky z 

Vnitřní správy stejně jako tomu bylo v roce 2017. Rezervní fond není určen na 
pokrývání předem známých nákladů na provoz městského úřadu. 

2. Převod prostředků na investiční akci Chodníky Stržiště. 
a. FV doporučuje ke schválení 
b. FV doporučuje převádět z projektů, které se neplánují v letošním roce realizovat, 

vždy celou částku (případně ponechat symbolickou částku aby položka nemusela 
být smazána z rozpočtu). A zároveň uvádět důvod, kvůli němuž může být rozpočet 
dotyčného projektu snížen. 

3. Dotace pro Kotva Lysá nad Labem z.s. na nákup skleníku - 10 000 Kč: 
a. FV doporučuje ke schválení 
b. FV doporučuje nepřevádět prostředky z rezervního fondu, ale využít 

sociální/charitativní fond. Důvodem je jednak jednodušší administrativní 
vypořádání dotace a jednak samotný účel rezervního fondu, kdy by z něj neměly 
být pokrývány individuální dotace. 

4. Paní Polenová prezentovala průběžný stav čerpání městského rozpočtu k 31.5.2018 
a. Celkové příjmy  plnění na 41 % Celkové výdaje na 22 % z toho investiční  6 %. 
b. Plnění příjmů rozpočet upravený 227 836 tis.Kč skutečnost 93 950 tis.Kč 
c. Plnění výdajů rozpočet upravený 346 810 tis.Kč skutečnost 76 295 tis.Kč 
d. FV bere na vědomí 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 19:20. Následující zasedání FV se uskuteční dle vypsání termínů ZM ve 
druhém pololetí 2018 a bude včas oznámeno. 

Zapsal: Jan MAREK 


