
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 31.10.2018 

 

 

Návrh na dočerpání položky Příspěvek fyzickým a právnickým osobám vlastníkům 

kulturních památek a schválení veřejnoprávních smluv. 

_____________________________________________________________________ 

 
Rada města projednala návrh dne 26.10.2018 usnesením č. 667 

 

I. s c h v a l u j e  

1) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z rozpočtu města částku ve výši 20 000,- Kč 

a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy, 

2) Domovu Na Zámku v Lysé nad Labem z rozpočtu města částku ve výši 100 000 Kč 

a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy, 

 

II. d o p o r u č u j e 

ZM návrh ke schválení. 

 

 

 

 

Návrh na usnesení 

 

ZM  

s c h v a l u j e  

1) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z rozpočtu města částku ve výši 20 000,- Kč 

a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy, 

2) Domovu Na Zámku v Lysé nad Labem z rozpočtu města částku ve výši 100 000 Kč 

a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



Důvodová zpráva: 

 

Popis problému :  

Odbor ŠSVZaK předkládá RM návrh na dočerpání finančních prostředků ve výši 120 000 Kč 

na položce Příspěvek fyzickým a právnickým osobám a schválení veřejnoprávních smluv. O 

příspěvek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 /dále též „program“/ již 

09.11.2017 požádala Římskokatolická farnost Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 7, 289 22  

Lysá nad Labem, na 1. etapu opravy a repasi oken fary č.p. 7 a Domov Na Zámku dne 

10.11.2017, také na 1. etapu repase oken s použitím dvojskel. Manželé Cicovi podali dne 

30.01.2018 žádost o dotaci na obnovu oken, dveří a fasády měšťanského domu č.p. 319 po 

termínu podání do Programu regenerace na rok 2018, který je stanoven na 15.11.příslušného 

kalendářního roku.  

Vzhledem k požadavku MK ČR, poskytovatele dotace, který nechce, aby bylo schválení 

finančních prostředků nad rámec programu ve stejném usnesení, které se týká přiznání 

finančního podílu města na obnově KP v rámci Programu regenerace MPR a MPZ, odbor 

předkládá tento návrh samostatně. 

Finanční prostředky na položce Příspěvek fyzickým a právnickým osobám zbývají z důvodu, 

že se změnila výše nákladů na obnovu po provedeném výběrovém řízení (v případě 

Římskokatolické farnosti i Domova Na Zámku) a v případě Domova Na Zámku se navíc 

jednalo o požadavek poskytovatele dotace MK ČR, a to takový, že pokud je vlastníkem 

Středočeský kraj, je třeba respektovat Zásady Ministerstva kultury - závazné finanční podíly 

dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky, kde jsou prostředky vlastníka nebo 

uživatele – v poměru 50% kraj (vlastník), 50 % prostředky programu. Tato informace nám 

byla sdělena MK ČR v srpnu 2018, proto zbývá na položce Příspěvek fyzickým a právnickým 

osobám 120 000 Kč.  

Finanční prostředky navrhujeme rozdělit (dočerpat) Římskokatolické farnosti Lysá nad 

Labem a Domovu Na Zámku vzhledem k tomu, že si tito žadatelé podali žádost dříve než 

manželé Cicovi a dále z důvodu, že v obou případech byly započaty práce obnovy na 

kulturních památkách, zatímco manželé Cicovi s obnovou měšťanského domu nezačali a 

hrozí zde reálné riziko, že obnova oken, dveří a fasády měšťanského domu č.p. 319 nebude 

v letošním roce realizována. 

Návrh na dočerpání finančních prostředků na položce Příspěvek fyzickým a právnickým 

osobám je uveden v následující tabulce: 

 

Příspěvek fyzickým a právnickým osobám na rok 2018:  zbývá k dočerpání 120 000,- Kč 

               

Cizí vlastníci: Kč 

Římskokatolická 

farnost  

Repase oken fary 

573 793 Kč vč. DPH 

 

 

20 000 

Domov Na Zámku 

Repase oken 

787 322 Kč vč. DPH 

 

100 000 

Celkem: 120 000 

                                                                 

Fara č.p. 7 je zapsanou nemovitou kulturní památkou a současně se nachází v městské 

památkové zóně našeho města. Záměrem je 1. etapa repase a zhotovení tvarových kopií oken 



fary č.p. 7 v 1. patře včetně úpravy vnitřních křídel pro osazení izolačních dvojskel z důvodu, 

že jsou dožilá a již neplní svoji funkci.  

Také zámek č.p. 1 je zapsanou nemovitou kulturní památkou a současně se nachází v městské 

památkové zóně našeho města. Záměrem je 1. etapa repase oken zámku č.p. 1, která bude 

spočívat v  truhlářské opravě dvaceti nejpoškozenějších oken na severním a západním křídle.  

Odbor ŠSVZaK současně předkládá RM ke schválení návrh veřejnoprávních smluv o 

poskytování příspěvků cizím vlastníkům v rámci dotace Programu regenerace MPR a MPZ na 

rok 2018. 

Návrhy veřejnoprávních smluv byly zkontrolovány právníkem města.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Bylo projednáno v RM dne 05.03.2018 usnesení č. 182: 

 

Rada města  

 

n e s c h v a l u j e 

dotaci manželům Cicovým z důvodu pozdního podání žádosti o dotaci z Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón a již z nedostatku 

finančních prostředků na položce „Příspěvek právnickým a fyzickým osobám“. 

 

Návrh řešení: 

I.Odbor ŠSVZaK navrhuje, aby Římskokatolická farnost Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 

7, 289 22  Lysá nad Labem obdržela na obnovu oken částku ve výši 20 000,- Kč z položky 

Příspěvek fyzickým a právnickým osobám a současně schválit návrh veřejnoprávní smlouvy.   

II.Odbor ŠSVZaK navrhuje, aby Domov Na Zámku Lysá nad Labem, Zámek 1, 289 22  Lysá 

nad Labem, obdržel na obnovu oken částku ve 100 000,- Kč z položky Příspěvek fyzickým a 

právnickým osobám, a současně schválit návrh veřejnoprávní smlouvy.   

 

Stanovisko k návrhu: 

Komise regenerace MPZ projednala návrhy obnovy oken Římskokatolické farnosti i Domova 

Na Zámku dne 28.03.2018. 

Komise doporučuje realizaci předložených akcí v rámci Programu regenerace MPZ.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Věc má vztah k rozpočtu.  

 

Čerpání - v rámci rozpočtové skladby 3322: 

Příspěvek fyzickým a právnickým osobám: 

Rozpočet:                                       200 000,- Kč   Vyčerpáno: 0,- Kč, ale za předpokladu 

realizace zamýšlených akcí v rámci Programu regenerace MPR a MPZ bude na uvedené 

položce zbývat 120 000,- Kč 

 

 

 

 

 

       Hana Nesměráková   

           referentka odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury  

 

 



 

Tento návrh musí být předložen ke schválení ZM. 

 

Příloha: návrhy veřejnoprávních smluv 

 

Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
(dle §10a zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění) 

 

Níže uvedeného dne a roku uzavřely: 

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, 

IČO 00239402, DIČ CZ00239402, bankovní účet č. 27- 0504268369/0800 

zastoupené starostou města panem Ing. Karlem Otavou, 

(dále jako „poskytovatel“) 

 

a  

 

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem 

se sídlem  

zastoupené  

IČ:  

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

(dále jen jako „žadatel“) 
 

I. 

 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout žadateli dotaci z rozpočtu města na rok 2018 ve výši       

20 000,- Kč (slovy dvacettisíckorunčeských). Částka bude převedena na účet žadatele v jedné 

splátce do dne 20.11. 2018. 

 

II. 

 

Žadatel prohlašuje, že výše uvedenou dotaci přijímá. Žadatel se zavazuje, že dotaci využije na 

akci obnovy zámku v Lysé nad Labem (na 1. etapu repase a zhotovení tvarových kopií oken 

fary č.p. 7 v 1. patře včetně úpravy vnitřních křídel pro osazení izolačních dvojskel) částku ve 

výši 20 000,- Kč, a to do 31.12. 2018. Dále se obdarovaný zavazuje, že pokud dotaci nebo její 

část nevyužije na výše uvedený účel, vrátit ji celou nebo její nevyčerpanou část zpět 

poskytovateli. 

 

III. 

 

Žadatel se zavazuje, že dotaci využije v souladu s Programem dotací v platném znění. Žadatel 

se zavazuje předložit finanční vypořádání dotace do 30 dnů od data konání akce, případně 

od data ukončení akce. U akcí konaných v prosinci pak do 10. ledna následujícího roku. 

V případě, že nebude dotace vyčerpána, bude vrácena do 30 dnů na účet č. 27-

 0504268369/0800, nejpozději však do 10.2. 2019. 

 

IV. 

 



Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž každý má hodnotu originálu. Ostatní 

právní vztahy vzniklé z této smlouvy a výslovně touto smlouvu neupravené se řídí platnými 

právními předpisy. 

 

 

 

V. 

 
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný 
zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední 
smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných 
změnách a opravách provedených 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 jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

Poskytnutí dotace bylo schváleno na jednání zastupitelstva města usnesením č. …………… 

dne 03.10.2018. 

 

 

 

V Lysé nad Labem dne  ………..                                            V Lysé nad Labem dne  ……….. 

 

 

 

 

   ………………..……………                                           ……………………………. 

           Ing. Karel Otava                                                      P. Mgr. Pavel A. Porochnavec 

            starosta města                                                      

           (poskytovatel)                                                                        (žadatel)                                                                                 

                                                                                                                   

 

 

 

 

Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
(dle §10a zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění) 

 

Níže uvedeného dne a roku uzavřely: 

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, 

IČO 00239402, DIČ CZ00239402, bankovní účet č. 27- 0504268369/0800 

zastoupené starostou města panem Ing. Karlem Otavou, 

(dále jako „poskytovatel“) 

 

http://www.mestolysa.cz/


a  

 

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace 

se sídlem:  

IČO: bankovní účet č.  

zastoupený  

(dále jako „žadatel“)   
 

I. 

 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout žadateli dotaci z rozpočtu města na rok 2018 ve výši       

100 000,- Kč (slovy jednostotisíckorunčeských). Částka bude převedena na účet žadatele 

v jedné splátce do dne 20.11. 2018. 

 

II. 

 

Žadatel prohlašuje, že výše uvedenou dotaci přijímá. Žadatel se zavazuje, že dotaci využije na 

akci obnovy zámku v Lysé nad Labem (na 1. etapu repase oken s užitím izolačních dvojskel) 

částku ve výši 100 000,- Kč, a to do 31.12. 2018. Dále se obdarovaný zavazuje, že pokud 

dotaci nebo její část nevyužije na výše uvedený účel, vrátit ji celou nebo její nevyčerpanou 

část zpět poskytovateli. 

 

III. 

 

Žadatel se zavazuje, že dotaci využije v souladu s Programem dotací v platném znění. Žadatel 

se zavazuje předložit finanční vypořádání dotace do 30 dnů od data konání akce, případně 

od data ukončení akce. U akcí konaných v prosinci pak do 10. ledna následujícího roku. 

V případě, že nebude dotace vyčerpána, bude vrácena do 30 dnů na účet č. 27-

 0504268369/0800, nejpozději však do 10.2. 2019. 

 

IV. 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž každý má hodnotu originálu. Ostatní 

právní vztahy vzniklé z této smlouvy a výslovně touto smlouvu neupravené se řídí platnými 

právními předpisy. 

 

 

 

V. 

 
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný 
zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední 
smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných 
změnách a opravách provedených 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 

http://www.mestolysa.cz/


prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

Poskytnutí dotace bylo schváleno na jednání zastupitelstva města usnesením č. …………… 

dne 03.10.2018. 

 

 

 

V Lysé nad Labem dne  ………..                                            V Lysé nad Labem dne  ……….. 

 

 

 

 

   ………………………                                                                     ………………………. 

        Ing. Karel Otava                                                                    

          starosta města                                                                          Domov Na Zámku, p.o.          

         (poskytovatel)                                                                                      (žadatel)                                                                                 

                                                                                                                   

 


