
         

Odbor finanční       Zastupitelstvo města 

        Dne 20.6.2018 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu na rok 2018 - 18.rozpočtové opatření  
 

 

Usnesení č. 433 

Rada města 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření, 

 

 

II. s o u h l a s í 

s úpravou rozpočtu v oddíle 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek v položkách Platy 

zaměstnanců, povinné sociální zabezpečení a povinné zdravotní pojištění spočívající 

v navýšení níže uvedených položek a ponížení stejných položek v oddílu 6171 Všeobecná 

veřejná správa.  

položka                                                                                   rozpočet             úprava                 

rozdíl 

5311-5011 platy zaměstnanců v prac. poměru     5.390                  5.852                 + 462 

5311-5031 pov. poj. na sociální zabezpečení      1.348                  1.523                 +  175 

5311-5032 pov. poj. na zdravotní pojištění            490                     553                  +   63 

 

III. u k l á d á  

finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu ZM dne 20. 06. 2018 ke schválení. 

 

 

Usnesení č. 438  

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 ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo 

zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

stavební práce  s názvem: „Chodníky Stržiště“, 

 

2) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší 

nabídková cena uvedená v Kč bez DPH, 

 

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční 

položky „P+R“ o 2.000 tis. Kč, v ponížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění 

města“ o 800 tis. Kč, v ponížení investiční položky „Rezerva na akce VaK“ o 2.000 tis. Kč  

a navýšení položky „Chodníky Stržiště“ o částku 4.800 tis. Kč na celkovou částku 5.600 tis. 

Kč, 

 

 



Usnesení č. 445   

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e 

1) navýšení odměny za vyhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce VaK v ulici Ve 

Višňovce“ firmě Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, o 101.550 Kč na celkovou 

výši 351.550 Kč vč. DPH,  

 

2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v ponížení investiční položky „Křižovatka 

nadjezd Litol VaK“ o 102 tis. Kč, a navýšení položky „VaK Ve Višňovce“ o 102 tis. Kč na 

částku 352 tis. Kč, 

 

II. u k l á d á 

1) finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu ZM dne 20. 06. 2018 ke schválení, 

2) starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem za předpokladu schválení 

úpravy rozpočtu v ZM. 

 

 

Návrh usnesení: 

 

ZM  bere na vědomí 12.-17. rozpočtové opatření schválené radou města dne 12.6.2018 

ZM  s c h v a l u j e  úpravu rozpočtu roku 2018 – 18. rozpočtové opatření: 

 

1) Úpravu rozpočtu v oddíle 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek v položkách Platy 

zaměstnanců, povinné sociální zabezpečení a povinné zdravotní pojištění spočívající 

v navýšení níže uvedených položek a ponížení stejných položek v oddílu 6171 Všeobecná 

veřejná správa.  

 

položka                                                                rozpočet             úprava                 rozdíl 

5311-5011 platy zaměstnanců v prac. poměru     5.390                  5.852                 + 462 

5311-5031 pov. poj. na sociální zabezpečení      1.348                  1.523                 +  175 

5311-5032 pov. poj. na zdravotní pojištění            490                     553                  +   63 

 

2) Úpravu rozpočtu města na rok 2018 – rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční 

položky „P+R“ o 2.000 tis. Kč, v ponížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění 

města“ o 800 tis. Kč, v ponížení investiční položky „Rezerva na akce VaK“ o 2.000 tis. Kč  

a navýšení položky „Chodníky Stržiště“ o částku 4.800 tis. Kč na celkovou částku 5.600 tis. 

Kč, 

 

3) Úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v ponížení investiční položky „Křižovatka 

nadjezd Litol VaK“ o 102 tis. Kč, a navýšení položky „VaK Ve Višňovce“ o 102 tis. Kč na 

částku 352 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení ze dne 12.6.2018 - rozpočtová opatření schválená radou města pro informaci. 

Usnesení č. 398 

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 – 12. rozpočtové opatření spočívající v přesunu 

finančních prostředků v rámci oddílu všeobecné veřejné správy ve výši 450 tis. Kč 

z investiční položky Informační centrum zřízení po MP (6171-6121-5245 650 tis. Kč) na 

investiční položku Investice budovy MěÚ – mobiliář ve výši 450 tis. Kč (6171-6121-5218). 

 

Usnesení č. 405 

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: „ZŠ Hrozného, výměna kotle a ohřívače vody“ dle výsledku hodnocení nabídek 

hodnotící komisí ze dne 05. 06. 2018,   

 

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

dodavatelem Thermoservis, spol. s r. o., IČO 46348034, Generála Sochora, 288 02 Nymburk. 

Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečně dodaného 

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

667.920 Kč vč. DPH. 

 

3) úpravu rozpočtu města pro rok 2018 – 13. rozpočtové opatření spočívající v ponížení pol. 

ZŠ Kom. pav. D VaK, topení, elektro (3113 6121 5142) o 220 tis. Kč (na 1.900 tis. Kč) a 

navýšení pol. ZŠ Hrozného výměna kotle, ohřívače vody v kotelně (3113 5169 5189) o 220 

tis. Kč (na 670 tis. Kč), 

 

 

Usnesení č. 419 

Rada města  

 

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 14. rozpočtové opatření spočívající v přesunu položek 

v rámci odd. par. 3412 u organizace 4940 – Doplnění prvků na dětská hřiště tak, že pol. 5171 

– údržba (původně 350 tis. Kč) se poníží o 271 tis. Kč (po úpravě 79 tis. Kč) a navýší se pol. 

6122 – investice (původně 0) o 271 tis. Kč (po úpravě 271 tis. Kč). 

 

 

Usnesení č. 420 

Rada města  

 

s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 15. rozpočtové opatření na kapitole 331 Kultura 

spočívající v ponížení pol. Ples města o 5 tis. Kč (195 tis. Kč) a navýšení pol. Městské 

slavnosti o 5 tis. Kč (655 tis. Kč). 



 

Usnesení č. 446 

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: „Propojení pavilonů MŠ Mašinka“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící 

komisí ze dne 11. 6. 2018,   

 

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

dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána, a to s dodavatelem: BK Služby, s. 

r. o., K Závodišti 1784, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 28177193, za cenu 1.428.865,64 Kč  

včetně DPH, 

 

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 16. rozpočtové opatření spočívající v ponížení 

investiční položky „MŠ Mašinka rekonstrukce hosp. budovy na třídy vč. PD a přístup. cesty“              

o 100 tis. Kč, a navýšení položky „Propojení pavilonů MŠ Mašinka“ o 100 tis. Kč na částku 

1.500 tis. Kč, 

 

Usnesení č. 447 

Rada města  

 

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města r. 2018 – 17. rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních 

prostředků ve výši 117 tis. Kč v rámci oddílu 6171 z položky 6122 org. 5247 na položku 5172 

org. 1035. 

 

Důvodové zprávy: 

Městská policie Lysá nad Labem                                                    Rada města Lysá nad Labem 

            dne  12.06.2018 

 

Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření 

 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

Návrh Městské policie na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření  

         

Zprávu vypracoval:   

Bc. Luděk Přibyl – ředitel MP Lysá nad Labem 

    

Zprávu předkládá:   

Bc. Luděk Přibyl -  ředitel MP Lysá nad Labem     

 

Do rady města bude přizván:     

 

Návrh usnesení: 

Rada města 

 

I. Bere na vědomí 

  informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření 



 

II. Souhlasí 

s úpravou rozpočtu v rámci kapitoly v oddílech Platy zaměstnanců, pov.soc.zabezpečení, 

pov.zdravotní pojištění takto: 

 

 

 

položka                                                                 rozpočet             úprava                 rozdíl 

5311-5011 platy zaměstnanců v prac.poměru       5 390                  5 852                 + 462 

5311-5031 pov.poj. na sociální zabezpečení        1 348                  1 523                 +  175 

5311- 5032 pov.poj. na zdravotní pojištění             490                     553                  +   63 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Popis problému: 

 

Městská policie předkládá RM návrh na úpravu rozpočtu v rámci kapitoly 5311 v oddílech  

5011 platy zaměstnanců v prac.poměru, 5031 pov.poj. na sociální zabezpečení, 5032 pov.poj. 

na zdravotní pojištění z důvodu předpokládaného deficitu na těchto položkách. Ke vzniku 

deficitu došlo tím,že v předchozích letech byli přijati noví strážníci k zajištění plnění 

veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Lysá nad Labem a městem Benátky nad 

Jizerou . Město Benátky nad Jizerou přispívalo na platy přijatých strážníků částkou 700 000,- 

Kč ročně. Po ukončení veřejnoprávní smlouvy zůstali nově přijatí strážníci v pracovním 

poměru k městu Lysá nad Labem ale částka 700 000,- Kč již do rozpočtu městské policie 

nebyla zasílána. Tím došlo ke vzniku shora uvedeného deficitu. Vzhledem k uvedeným 

skutečnostem navrhuji doplnit položky z rezervního fondu takto :  

 

položka                                                                                   rozpočet             úprava                 

rozdíl 

5311-5011 platy zaměstnanců v prac.poměru            5 390                  5 852                 + 462 

5311-5031 pov.poj. na sociální zabezpečení             1 348                  1 523                 +  175 

5311-5032 pov.poj. na zdravotní pojištění                   490                     553                  +   63 

 

 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:   

Nebylo rozhodnutí 

 

Návrh řešení: 

Městská policie doporučuje souhlasit s předloženým návrhem úpravy rozpočtu 

 

Stanovisko k návrhu: 

Bylo projednáno ve fin.výboru. 

 

Vztah k rozpočtu:   

Navrženou úpravou bude dotčeno navýšení rozpočtu do kapitoly 5311 o částku celkem 

700 000,- Kč. 

                                                                                                                                  

                                                                                                                        Bc. Luděk Přibyl  



                                                                                                         ředitel MP Lysá nad Labem 

 

Odbor MI                  Rada města Lysá nad Labem 12.6.2018

      

Chodníky Stržiště - VZMR 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:  

Návrh ke schválení zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu                  

na stavení práce s názvem: Chodníky Stržitě 

   

Zprávu vypracovala: 

Ing. Karolína Chudobová – projektový manažer OMI 

          

Zprávu předkládá:  

PaedDr. Jan Štěpánek – vedoucí OMI 

 

Návrh usnesení Rady města:   

 

Návrh usnesení:   

 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

 

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

zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo 

zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu    

na stavební práce  s názvem: „Chodníky Stržiště“, 

 

b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší 

nabídková cena uvedená v Kč bez DPH, 

 

c) členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise 

pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: 

členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaeDdr. Jan Štěpánek,  

náhradníci - Ing. Karolína Chudobová, Michala Holovská. 
 
3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – XX. rozpočtové opatření spočívající v ponížení 

investiční položky „ZŠ TGM tělocvična vč. demolice“ o 2.000 000,- Kč, v ponížení investiční 

položky „Rámcový návrh odvodnění města“ o 800 000,- Kč, v ponížení investiční položky 

„Rezerva na akce VaK“ o 2.000 000,- Kč a navýšení položky „Chodníky Stržiště“ na částku 

5 215 220 Kč, 
 

II. p o v ě ř u j e 

 

odbor MI úpravu rozpočtu předložit ZM dne 12. 06. 2018 ke schválení. 

 

     

 

 



 

Důvodová zpráva 

 

Návrh ke schválení výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu                  

na stavení práce s názvem: Chodníky Stržitě. V současný okamžik máme u akce ÚR před 

podáním ke stavebnímu povolení. Vzhledem k častému dotazování občanů, vzhledem 

k zhoršené situaci vzniklé uzavřením nadjezdu OMI navrhuje chodníky realizovat ještě 

v letošním roce. 
Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota předmětu VZ je stanovena dle PD pod hranici 6,0 mil. Kč bez DPH, je tento druh zadávacího 

řízení mimo režim zákona možný. Jako základní hodnotící kritérium je účelné zvolit pro tuto veřejnou zakázku nejnižší nabídkovou cenu, 

ostatní smluvní požadavky zadavatele (platební podmínky, záruční podmínky, sankce, referenční stavby z oblasti památek apod.) je nutné 
vymezit v obchodních podmínkách,které budou součástí zadávací dokumentace jako závazný vzor smlouvy a které budou následně 

výchozím závazným podkladem pro vypracování návrhu smlouvy obsažené v nabídce. 

 

Rekonstrukce a stavba nových chodníků v ul. Stržiště – odhad projektanta 

1 Nová konstrukce chodníku - včetně obrubníků a zemních prací m2 611,000 1 350,00 824 

850,00 

2 Rekonstrukce chodníku - včetně obrubníků a zemních prací m2 897,000 1 450,00 1 300 

650,00 

3 Hmatové úpravy pro nevidomé - včetně obrubníků a zemních prací m2 109,000 1 450,00 

158 050,00 

4 Sjezdy - včetně obrubníků a zemních prací m2 303,000 1 450,00 439 350,00 

5 Veřejné osvětlení ks 20,000 50 000,00 1 000 000,00 

6 Ostatní ks 1,000 558 400,00 558 400,00 

CELKEM 4 281 300,00 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Usnesení č. 242 z RM dne 4.4.2017, 16.5.2017 z RM usnesení č. 342 

 

Vztah k rozpočtu: 
 

2219   Chodníky Stržiště 800 800 0 

002219 0000000005031 Výstavba chodníku Stržiště 800 000,00 800 000,00 384 780,00 48,09 48,09 415 220,00 

 

Přesun financí bude z položek dle aktuálního zůstatku zaslaného FO 4.6.2018 

3117   ZŠ TGM tělocvična vč. demolice 9000 9000 0 

003117 0000000005140 ZŠ TGM tělocvična +demolice 9 000 000,00 5 200 000,00 145 200,00 1,61 2,79 5 054 

800,00  

2321   Rámcový návrh odvodnění města 1400 1400 0 

002321 0000000004919 Generel dešťových vod 2 100 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00  

2321   Rezerva na akce VaK 2000 2000 0 

002321 0000000005229 Rezerva na akce VaK záloha 2 000 000,00 2 000 000,00 

 

Zpracovala Ing. Karolína Chudobová 

 

 

Odbor MI                  Rada města Lysá nad Labem 12.6.2018 

 

      

PD vodovodu a kanalizace v ul. Ve Višňovce 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:  



Rozšíření PD rekonstrukce a dostavby kanalizace v první části v ulice Ve Višňovce                        

o PD rekonstrukce vodovodu, na základě nesouhlasného vyjádření Stavokompletu. 

   

Zprávu vypracovala: 

Ing. Caroline Chudobová – projektový manažer OMI 

          

Zprávu předkládá:  

PaedDr. Jan Štěpánek – vedoucí OMI 

 

Návrh OMI na usnesení Rady města:   

 

I. s c h v a l u j e 

 

1) schvaluje celkovou částku projektové dokumentace „Rekonstrukce VaK v ulici Ve 

Višňovce „ firmě Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, ve výši 351.550, -Kč vč. 

DPH,  

 

2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – XX. rozpočtové opatření spočívající v ponížení 

investiční položky „Křižovatka nadjezd Litol VaK“ o 101.550,- Kč, a navýšení položky „VaK 

Ve Višňovce“ na částku 1.500.000,- Kč, 

 
 
II. u k l á d á 
 
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem. 
 
 

Důvodová zpráva 

 

Dne 24/10 byla schválená cenová nabídka výše uvedené firmy, která pokrývala dle 

dosavadních informací nezbytný projekt rekonstrukce kanalizace, bez které nebylo možná 

rekonstruovat komunikaci, ač byla v roce 2016 takto zavedena v rozpočtu. OMI tedy zadal 

PD na kanalizaci. V rámci vyjádření dotčených orgánu ovšem došlo k opakovanému 

nesouhlasnému stanovisku provozovatele a PD se musí rozšířit ještě o rekonstrukci vodovodu. 

OMI tedy zádá i o navýšení rozpočtu na tento projekt. Celková stavba bude z technických 

důvodů realizována až po dokončení rekonstrukce ulice Mírová. 

Usnesení RM: 24/10/2017, usn: 648 

 

 

Vztah k rozpočtu 

S touto investiční akcí je v rozpočtu města na rok 2018 počítáno v položce: 

2321   VaK Ve Višňovce 250 250 0 

Aktuální stav dle FO: 0000000005177 PD kanalizace Višňovka 250 000,00 250 000,00 0,00 

0,00 0,00 250 000,00 

002310 0000000005179 

 

Navýšení na částku bude probíhat z položky: 

 

2310   Křižovatka nadjezd Litol VaK 150 150 0 

Zpracovala Ing. Caroline Chudobová 



 


