
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
          

konané dne 05.09.2018 

          

Návrh  

na přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření se Středočeským krajem 

smlouvu o poskytnutí dotace  

 

Rada města projednala návrh dne 26.06.2018 usn. č.472 

 

Usnesení č. 472 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e 

Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření se Středočeským krajem smlouvu o 

poskytnutí dotace (restaurátorské práce na schodištích v ZP), 

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 05. 09. 2018 smlouvu o poskytnutí dotace ke schválení. 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města  

 

s c h v a l u j e  
 

smlouvu o poskytnutí dotace se Středočeským krajem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Odbor ŠSVZaK předkládá RM přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření 

smlouvy, neboť Město získalo příslib z KrÚ týkající se dotace ve výši 60 000 Kč na výše 

uvedenou akci. Další podmínkou poskytovatele dotace je, že smlouva s KrÚ musí být 

uzavřena dle vzoru KrÚ v tomto smyslu: „Město přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského 

kraje a uzavře se Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí dotace.“ Vzor smlouvy s KrÚ je 

přílohou této zprávy.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Dosud nebylo projednáno. 

 

Návrh řešení: 

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury doporučuje RM: 

přijmout dotaci i smlouvu se Středočeským krajem ve znění: 

„Město přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje a uzavře se Středočeským krajem 

smlouvu o poskytnutí dotace.“ 

 

Stanovisko k návrhu: 

Projednáno v Komisi regenerace MPZ dne 28.03.2018.  

Členové komise byli informováni o zamýšleném restaurování a podané žádosti o dotaci na 

KrÚ. Členové komise souhlasí s předloženým návrhem. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Věc má vztah k rozpočtu. Restaurátorské práce by byly hrazeny v rámci rozpočtové skladby 

3322 - Obnova památek, ve výši 48 445 Kč (podíl města) a z Programu 2018 pro poskytování 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve 

výši 60 000 Kč (dále jen „dotace KrÚ FKOP). 

Obnova památek Rozpočet:                       700 000 Kč, vyčerpáno 4 235 Kč.  

dotace KrÚ FKOP:                                       60 000 Kč - příslib 

 

 

 

 

     Hana Nesměráková 

   Referentka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury  

 

 

 

Příloha: Návrh VPS – samostatná příloha 

 

Tento návrh musí být předložen ZM. 

 

 

 


