
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 05.09. 2018 

 

Úprava rozpočtu města na rok 2018 

- rozpočtová opatření č. 19 až 26 

 
     

Zprávu předkládá:   

Ing. Karel Otava, starosta města                   

      

Do ZM bude přizván:     

 - 

 
 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

19. a 20. rozpočtové opatření schválené radou města dne 26. 06. 2018, 

21. rozpočtové opatření schválené radou města dne 10. 07. 2018, 

22. rozpočtové opatření schválené radou města dne 07. 08. 2018, 

23. rozpočtové opatření schválené radou města dne 28. 08. 2018, 

 

II. s c h v a l u j e 

 

24. rozpočtové opatření takto: 

       položka                                                      rozpočet             úprava                     rozdíl       

       Denní stacionář vybudování 

          4399-6121-5239                                      2.910                   3.500                  +  590 

       Rezervní fond                                                       -   590 

 

25. rozpočtové opatření takto: 

- ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 1 000 tis. Kč, a 

navýšení položky „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“ na částku 6.000.000,-Kč, 

 

26. rozpočtové opatření takto: 

- ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 29 v ČSA bývalé Privum“, a navýšení položky 

„Revitalizace cest v zámeckém parku“ o 700.000,- Kč na částku 2.200.000,-Kč, 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty: 
 



Důvodová zpráva: 

Popis problému: 

Rozpočtové opatření č. 19 - RM 26.06.2018: 

1/ Na účet města byla zaslána dotace na šablony pro MŠ Mašinka ve výši 146 772 Kč. O 

stejnou částku budou navýšeny výdaje pro MŠ Mašinka. 

2/  Středočeský kraj zaslal doplatek dotace na volby z roku 2017 ve výši 8142,39 Kč. Příjem 

se projeví na položce 6402 2222 s ÚZ 98071 zvýšením příjmové části rozpočtu a převod do 

rezerv, protože výdaj se uskutečnil již loni. 

 

3/ Dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce 69 834 Kč dotace se projeví v příjmové 

části na položce 4116 a ve výdajové části rozpočtu v oddílu 3639 mzdové položky ve výši 69 

834 Kč s účelovým znakem 13101. 

 

4/ Na účet města byla zaslána průtoková dotace pro Lesní správy Mělník a Nymburk od 

Středočeského kraje ve výši 38 399 Kč a  39 253 Kč. V rozpočtu města se projeví v rámci 

položky 5192.  

 

Rozpočtové opatření č. 20 – RM 26.06.2018 

převod finančních prostředků v rámci oddílu – Bydlení a komunální služby - takto: 

položka                                                      rozpočet             úprava                     rozdíl       

Oprava hřbitovní zdi západ 

3632-5171-5057                                         300                     410                     +  110 

Deratizace 

3612-5169-5097                                         400                     290                      -  110 

 

Rozpočtové opatření č. 21 – RM 10.07.2018: 

Úpravy rozpočtu na kapitole 331 Kultura: 

  položka (v tis. Kč)  rozpočet úprava rozdíl             

Program na podporu kultury 400   359 -41 

Kultura – propagace 400 426 +26 

Lysá žije 655 670 +15

   

Rozpočtové opatření č. 22 – RM 07.08.2018: 

a) převod finančních prostředků v rámci oddílu – Bydlení a komunální služby: 

položka                                                      rozpočet             úprava                     rozdíl       

budova PRIVUM-opravy,udržování 

3639-3230-5171                                         1.000.                 900.                    -  100. 

Vybavení pro TS-stroje,přístroje,zařízení  

3639-6122-5099                                            850.                 950.                    + 100. 

 

b) s převodem finančních prostředků v rámci oddílu – Ochrana životního prostředí – 

takto:  

položka                                                      rozpočet             úprava                     rozdíl 

             Geometrické plány org.2006 

             3741-2006-5169                                          100.                      6.050                -  93.950      

             Odborné posudky 

             3741-2007-5169                                          100.                  193.950                + 93.950 

 

 



Rozpočtové opatření č. 23 – RM 28.08.2018: 

položka                                           rozdíl (v tis. Kč)                      

Knihy a tisk 

6171-5136 -10  

Vodné + stočné 

6171-5151 -20    

PHM 

6171-5156 -30 

Poštovní služby 

6171-5161 -100 

Telekomunikace 

6171-5162 -50 

Nákup kolků 

6171-5361 -5 

Celkem - 215 

 

Veřejná správa – služby 

6171-5169  + 215 

 

 

Rozpočtové opatření č. 24 – RM 28.08.2018 

       položka                                                      rozpočet             úprava                     rozdíl       

       Denní stacionář vybudování 

          4399-6121-5239                                      2.910                   3.500                  +  590 

       Rezervní fond                                                       -   590 

 

Rozpočtové opatření č. 25 – RM 28.08.2018 

Úprava rozpočtu města na rok 2018, spočívající v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 

28 v ČSA bývalé Privum“ o 1 000 tis. Kč, a navýšení položky „Obnova klášterních teras – 

dokončení realizace“ na částku 6.000.000,-Kč, 

 

Rozpočtové opatření č. 26 – RM 28.08.2018: 

Úprava rozpočtu města na rok 2018, spočívající v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 

29 v ČSA bývalé Privum“, a navýšení položky „Revitalizace cest v zámeckém parku“ o 

700.000,- Kč na částku 2.200.000,-Kč, 

 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

Dle textu. 

Usnesení č. 578 

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 převodem finančních prostředků takto: 

       položka                                                      rozpočet             úprava                     rozdíl       

       Denní stacionář vybudování 

          4399-6121-5239                                      2.910.000,-        3.500.000,-            +  590.000,- 



       Rezervní fond                                                                                                  -   590.000,- 

 

III.  u k l á d á 

finančnímu odboru předložit návrh Finančnímu výboru a zahrnout navrhovanou úpravu do 

rozpočtového opatření č. 24, které předloží ZM na jednání dne 05.09.2018. 

 

Usnesení č. 595 

Rada města  

I. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 25. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční 

položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 1 000 tis. Kč, a navýšení položky 

„Obnova klášterních teras – dokončení realizace“ na částku 6.000.000,-Kč, 

 

II. u k l á d á 

1) finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM dne 5. 9. 2018 ke schválení, 

2) předložit OMI ZM dne 05.09.2018 detailní zprávu k akci. 

 

Usnesení č. 596 

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: „Revitalizace cest v zámeckém parku“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící 

komisí ze dne 08.08.2018,   

 

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: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o, Beranova Lhota 10, 

391 37, Chotoviny, IČ: 14504588, za cenu 2.056.302,63- Kč včetně DPH, 

 

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 26. rozpočtové opatření spočívající v ponížení 

investiční položky „Zateplení č. p. 29 v ČSA bývalé Privum“, a navýšení položky 

„Revitalizace cest v zámeckém parku“ o 700.000,- Kč na částku 2.200.000,-Kč, 

 

Stanovisko k návrhu:  

Nebylo projednáváno v žádné komisi či výboru.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Uvedené položky jsou výdajovými položkami města. 

 

Přílohy: 

 Nejsou.                                                                    Ing.Miloš Dvořák 

                    tajemník MěÚ 

 

 

 

 


