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Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e 

rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2019 jako schodkový, ve znění, které je přílohou 

tohoto usnesení. Celkové příjmy jsou 325 013 tis.Kč, celkové výdaje činí 443 987 tis.Kč,  

schodek je kryt zdroji z minulých let, které činí 118 974 tis. Kč. 

Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení 

jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně. 

 

Obecná pravidla rozpočtového provizoria:  Pokud nebude schválen rozpočet na příslušný rok, 

platí do schválení rozpočtu, rozpočet minulého roku a navíc lze financovat akce schválené 

zastupitelstvem v minulých obdobích a akce z dotací. 

 

 

 

 Podpis starosty nebo 

 místostarosty: 

 

   



KMÚ            Rada města Lysá nad Labem 

        Dne 23.11.2018 

 

 

                                       Návrh rozpočtu na rok 2019 
                                            

 
Zpráva se předkládá z důvodu: 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

        

Zprávu vypracoval:       

Ing. Miloš Dvořák, tajemník – textová část 

Mgr. Jiří Havelka, místostarosta – tabulková část      

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Karel Otava, starosta města 

 

Do rady města bude přizván:     

- 

 

Návrh usnesení: 

Rada města schvaluje a doporučuje ZM návrh rozpočtu na rok 2019 ke schválení, ve znění, 

které je přílohou tohoto usnesení. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek 

oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové 

kázně. 

 

 

 

 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

 

     

 Podpis starosty nebo  

 místostarosty: 

  

     

 Podpis tajemníka:   

 

 

   

 

 

 

 

 

    



Důvodová zpráva. 

Popis problému: 

Po ustavujícím zasedání ZM dne 31.10.2018 byly zahájeny práce na sestavení rozpočtu města 

pro rok 2019. Od září 2018 vedoucí odborů připravovali dílčí podklady. Vzhledem 

k dlouhodobé nemoci vedoucí finančního odboru se ujal celkového sestavení rozpočtu 

místostarosta pan Mgr. Jiří Havelka. Tento návrh byl předložen k projednání na pracovní 

schůzku ZM, která se konala  21.11.2018, na níž mohli zastupitelé vznášet návrhy na 

doplnění. Po doplnění byl návrh projednán v RM 23.11.2018. 

Návrh rozpočtu je schodkový, celkové příjmy činí 325 103 tis.Kč, celkové výdaje činí 443 

987 tis. Kč, z toho provozní výdaje jsou 197 685 tis.Kč a investiční výdaje 246 302 tis. Kč. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je schodek, který je vyrovnaný zdroji z minulých let ve výši 

118 974 tis.Kč. 

Návrh rozpočtu před projednáním v ZM musí být podle zákona zveřejněn na úřední desce po 

dobu 15 dnů. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 

23.11.2018 po projednání v RM. Podmínka pro zveřejnění byla splněna. 

Přílohou je tabulková část rozpočtu, která je v excelu, nejprve příjmová část, následuje 

výdajová část, financování a vedlejší hospodářská činnost. Rozpočet je tvořen tabulkou - viz 

rekapitulace.  

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

RM 23.11.2018 Usnesení č. 760 : Rada města 

I. s c h v a l u j e   

návrh rozpočtu na r. 2019 a předkládá ZM dne 12.12.2018 ke schválení. 

 

Návrh řešení: 

Rada města schvaluje a doporučuje ZM návrh rozpočtu na rok 2019 ke schválení, ve znění, 

které je přílohou tohoto usnesení. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek 

oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové 

kázně. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Bylo projednáno na pracovní schůzi ZM dne 21.11.2018. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Návrh předpokládá, že faktury z roku 2018 budou zaplaceny a nedokončené akce nebo akce, 

u kterých fakturace přesáhne do roku 2019, si příslušné odbory zohlednily v již návrhu 

rozpočtu na rok 2019.   

 

Pokud by rozpočet nebyl schválen před 1.lednem rozpočtového roku musí být schváleno 

rozpočtové provizorium, které by upravovalo pravidla hospodaření v době od 1.ledna do dne 

schválení rozpočtu města.  

 

 

 Ing. Miloš Dvořák 

 

Příloha: Rozpočet 2019 – pouze v el. podobě 


