
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 15.02. 2017 

 

 

Návrh na úpravu Statutů  

 Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a  

Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem 
 

 

 

 

RM dne 24.01.2017 přijala toto usnesení: 

 

 

Usnesení č. 72 

Rada města  

 

p ř e d k l á d á 

návrh na úpravu Statutů Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a Programu na 

podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem ZM dne 15.02.2017 ke schválení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

s c h v a l u j e 

 

návrh na úpravu Statutů Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a Programu na 

podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem. 

 

 

 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

 

     

  Podpis starosty nebo místostarosty: 

 



Kancelář MěÚ                  Rada města Lysá nad Labem 

         24.01.2017 

 

Návrh na úpravu Statutů  

 Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a  

Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem 
 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:  

požadavku jednoho z členů zastupitelstva města na vyřešení sporného usnesení rady města

     

          

Zprávu vypracoval: 

Ing. Miloš Dvořák, tajemník       

       

Zprávu předkládá:  

Ing. Karel Otava, starosta města 

 

Do rady města bude přizván:  

--- 

 

Návrh usnesení:   

Rada města  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

návrh na úpravu Statutů  Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a  

Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem, 

 

p ř e d k l á d á 

 

návrh na úpravu Statutů  Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a  

Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem 

zastupitelstvu města dne 15.02.2017 ke schválení. 

 

 

 

        Datum a podpis předkladatele: 

         

  

 Podpis starosty nebo místostarosty: 

         

 

 Podpis tajemníka:  

  

 

 

 

 

     



Důvodová zpráva 

Popis problému: 

Na zasedání zastupitelstva města dne 4. listopadu 2015 byly schváleny statuty několika 

programů (dříve fondů), z nichž se rozdělují finanční prostředky na činnost sportovních, 

kulturních, společenských organizací a spolků podle určených kritérií. Peněžní prostředky 

byly rozdělovány i v předchozích letech, ale zákon č. 24/2015 Sb., o změně rozpočtových 

pravidel územních samosprávných celků (s účinností od 01.07.2015) přinesl v této oblasti 

několik změn, a tak je bylo nutné promítnout do již existujících fondů, které se 

transformovaly do zákonem požadovaných programů. Programy se podařilo upravit do 

jednotné formy, aby se s nimi žadatelům snadno pracovalo. Každý program má svůj statut. 

Jde o dočasné peněžní fondy obce, jejichž zřizování spadá do kompetence zastupitelstva obce 

podle § 84 odst 2. písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

V průběhu dalšího půl roku, když se s programy začalo pracovat, dvě komise jako poradní 

orgány rady města poukázaly na to, že u dvou programů kromě statutu zůstaly z minulého 

období ještě tzv. manuály, jak připravit žádost o dotaci. Konkrétně se jednalo o Program na 

podporu kultury města Lysá nad Labem a Program na podporu sportu a volného času města 

Lysá nad Labem 

Na základě  požadavků komisí připravila sl. A. Dušková z odboru školství, sociálních věcí, 

zdravotnictví a kultury podkladový materiál pro radu města, která jej 30.08.2016 projednala a 

schválila. Změny se týkaly úpravy formulací, sjednocení termínů pro podání žádostí a 

povinné publicity při poskytnutí dotace. V žádném případě nešlo o změny částek nebo změnu 

výpočtu poskytované dotace. Drobné odlišnosti manuálů byly vyňaty a vloženy do nových 

statutů a projednány s panem místostarostou, předsedkyní komise pro rodinu, školství a 

kulturu a panem Krumpholcem. Rada tyto změny vyhodnotila jako změny formálního 

charakteru, a proto již nebyly předloženy do ZM ke schválení. 

V říjnu 2016 jeden z členů ZM poukázal na to, že rada města v rozporu se zákonem o obcích 

provedla změnu statutů. Tvrzení doložil stanoviskem legislativního odboru MVČR, které se 

vyjadřuje k situaci, kdy z důvodu nefungující rady přebírá veškeré kompetence zastupitelstvo 

města. Stanovisko je právně komplikované, ale lze z něj zjednodušeně vyčíst, že součástí 

usnesení (při nefunkční radě) by mělo být výslovné uvedení, že zastupitelstvo rozhoduje jako 

zastupitelstvo nebo jako rada.  

Aby se předešlo dalším diskusím, je radě a následně zastupitelstvu předložen návrh na 

schválení změn ještě jednou. Materiál z 30.08.2016 je připojen v příloze, změny jsou 

vyznačeny barevně. 

Změny nezasahují do výpočtu rozdělení dotací, tedy již přidělené dotace pro rok 2017 nejsou 

změnami vůbec ovlivněny. 

Poznámka: V období od 03.11.2015 do 15.06.2016 bylo zastupitelstvem přijato více než 400 

usnesení.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

RM 13.10.2015 Usnesení č. 774 Rada města I. s c h v a l u j e  

návrhy statutů programů poskytovaných dotací z rozpočtu Města Lysá n. L., 

II. d o p o r u č u j e  ZM dne 21.10.2015 statuty ke schválení. 

ZM 04.11.2015: ZM schvaluje …18. Návrhy statutů programů poskytovaných dotací 

z rozpočtu Města Lysá nad Labem včetně úprav ve Statutu Sociálního investičního 

programu. 

RM 30.08.2016 Usnesení č. 176 

Rada města  s c h v a l u j e 

úpravy Statutů Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a Programu na podporu 

sportu a volného času města Lysá nad Labem. 



Návrh řešení: 

Kancelář MěÚ doporučuje Radě města vzít na vědomí návrh na úpravu Statutů  Programu na 

podporu kultury města Lysá nad Labem a Programu na podporu sportu a volného času města 

Lysá nad Labem, 

a předložit návrh na úpravu Statutů  Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a  

Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem zastupitelstvu města dne 

15.02.2017 ke schválení. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Bylo konzultováno s právníkem města JUDr. Drábkem. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Žádný.          Ing. Miloš Dvořák 

                                                                                                        tajemník 

 

 

Příloha:  

 Materiál OŠSVZaK pro radu města dne 30.08.2016 (jen v el. verzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor ŠSVZaK     Rada města Lysá nad Labem 

         dne 30.08.2016 

 

Návrh na úpravu Statutů  

 Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a  

Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:  

Návrhu odboru        

 

Zprávu vypracoval: 

Aneta Dušková - OŠSVZaK  



      

Zprávu předkládá:  

PaedDr.Věra Bodnárová – VO ŠSVZaK 

 

Do zastupitelstva města bude přizván: 

- 

Návrh na usnesení: 

Rada města 

schvaluje 

úpravy Statutů Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a Programu na podporu 

sportu a volného času města Lysá nad Labem.                                                                                            

                                                                                        

    Datum a podpis předkladatele: 

 

Podpis starosty nebo místostarosty: 

                                                                        

                                                                  Podpis tajemníka: 

 

 

Důvodová zpráva 

Popis problému:   

Odbor ŠSVZaK předkládá RM úpravu Statutů Programu na podporu kultury města Lysá 

nad Labem a Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem (dále jen 

„programy“). Ve statutech musel být opraven termín 2. kola dotací, jelikož byl 

při schvalování ZM dne 04.11.2015 omylem přepsán na 30.06., ale již v minulosti probíhala 

druhá kola dotací do 30.05. a tento termín bude ponechán, i z důvodu rychlejšího vyřízení 

jednotlivých žádostí do léta.  

Vzhledem k tomu, že oba programy obsahovaly ještě manuály, jejichž obsahy jsou totožné 

s jednotlivými statuty, navrhuje odbor ŠSVZaK jejich zrušení. Zrušení manuálů zjednoduší 

žadatelům podávání žádostí a stejně jako ostatní programy budou i tyto obsahovat pouze 

statut, žádost a vyúčtování. Drobné odlišnosti manuálů byly vyňaty a vloženy do nových 

statutů a projednány s panem místostarostou, předsedkyní komise pro rodinu, školství a 

kulturu a panem Krumpholcem.  

Vzhledem k tomu, že se nejedná o zásadní změny statutů, jde pouze o doplnění a vzhledem 

k tomu, že se blíží nové kolo dotací, byly změny projednány pouze s panem místostarostou, 

předsedkyní komise a panem Krumpholcem. Veškeré změny budou muset být včas 

zveřejněny, aby žadatelé stihli podat žádosti do konce listopadu 2016.   

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Usnesení č. 774  Rada města  

I. s c h v a l u j e  

návrhy statutů programů poskytovaných dotací z rozpočtu Města Lysá n. L., 

II. d o p o r u č u j e  

ZM dne 21.10.2015 statuty ke schválení. 

 

U s n e s e n í    z  8.  jednání  ZM dne  04.11.2015 bod 18. 

ZM schvaluje 

18. Návrhy statutů programů poskytovaných dotací z rozpočtu Města Lysá nad Labem včetně 

úprav ve Statutu Sociálního investičního programu. 

 



Návrh řešení: 

Odbor ŠSVZaK doporučuje radě města schválit úpravy Statutů Programu na podporu kultury 

města Lysá nad Labem a Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem. 

Stanovisko k návrhu: 

Návrhy byly projednány s panem místostarostou, předsedkyní komise pro rodinu, školství 

a kulturu Mgr. Olgou Kovaříkovou, Ph.D. a radním panem Krumpholcem 

Vztah k rozpočtu: 

Nemá vztah k rozpočtu. 

 

                                                                                                         Aneta Dušková 

            referent odboru ŠSVZaK 

 

Příloha:  

1) Statut Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem str. 1-4 

2) Statut Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem str. 5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program na podporu kultury města Lysá nad Labem 

 

S T A T U T 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

Město Lysá nad Labem zřizuje Program na podporu kultury, který je začleněn do seskupení 

položek oddílu Kultura.  

Program na podporu kultury města Lysá nad Labem j e systémem finanční podpory: 

 

a) fyzickým osobám nebo právnickým osobám se sídlem v Lysé nad Labem kromě 

příspěvkových organizací města. 

b) akcí a projektů realizovaných na území města Lysá n. L., výjimečně mimo území města 

Lysá n. L., ale cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu jsou obyvatelé města Lysá 

nad Labem. 

 

 

Článek II. 

Zdroje programu 

 

Program probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Město Lysá nad Labem vkládá do programu finanční prostředky dle svých rozpočtových 

možností na základě usnesení zastupitelstva města o rozpočtu na příslušný kalendářní rok.  

 

Článek III. 

Rozhodování o přidělení dotace 

 

O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje rada města nebo zastupitelstvo města na základě 

návrhu odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury a příslušné komise.  

Finanční dotace jsou poskytovány dle následujících pravidel: 

 

Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt je stanovena 80% skutečných nákladů. V 

případě překročení této výše bude dotace v poměrné části vrácena městu. Žádosti přijaté 

po uzávěrce budou automaticky vyřazeny.  

 

Na poskytnutí dotace není právní nárok.  



 

Článek IV. 

Podání žádosti 

 

Žádost na projekt se musí doručit na Městský úřad v Lysé nad Labem v termínu: 

 

1.kolo do 30.11. předcházejícího roku, na který je dotace žádána (rozhodující je datum 

poštovního razítka nebo razítka podatelny městského úřadu). V tomto kole bude rozděleno 

max. 80% prostředků z položky Fondu kultury. 

 

2. kolo do 30.05. aktuálního roku, ve kterém bude projekt realizován (rozhodující je datum 

poštovního razítka nebo razítka podatelny městského úřadu). V tomto kole bude rozděleno 

min. 20% prostředků z položky Fondu kultury a nevyčerpané prostředky z 1. kola. 

 

Dále je možné doručit žádost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, která 

má stejné právní účinky jako doručení písemného vyhotovení na podatelnu městského úřadu. 

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové 

schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému 

dokumentu. 

 

Přidělené finanční prostředky musí být vyčerpány v daném kalendářním roce. 

Formulář žádosti a závěrečné zprávy je dostupný na http://www.mestolysa.cz/. 

 

 

Článek V. 

Povinné náležitosti projektu 

 

a) kompletně a pravdivě vyplněný formulář   

b) kopie dokladu o registraci organizace 

c) doklad o oprávnění příslušné osoby jednat za organizaci (body b), c) - tyto doklady 

přikládají pouze právnické osoby). 

 

 

Článek VI. 

Kritéria pro posuzování projektů a podmínky pro přiznání dotace 

 

Základní kritéria: 

a) soulad projektu s dotačním programem 

b) soulad projektu s obecně platnými právními předpisy 

c) reálný a průhledný rozpočet 

d) přínos pro veřejnost, kvalita programu 

e) důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost akci financovat a realizovat 

 

Specifická kritéria: 

a) přínos projektu pro reprezentaci města a pro rozvoj jeho kulturního života 

b) nekomerční charakter akce 

c) cílová skupina (velikost, struktura) 

d) cíl, obsah projektu 

 

Z příspěvku lze hradit: 

http://www.mestolysa.cz/


materiál, technické náklady nutné k zajištění projektu 

odměny rozhodčím 

služby  

pronájmy prostor a techniky 

poštovné, cestovné 

náklady na propagaci, ostatní náklady prokazatelně související s projektem 

občerstvení účinkujícím za předpokladu, že se zřeknou honoráře 

 

 

Z příspěvku nelze hradit  

mzdy, daně a odvody  

investiční náklady  

občerstvení 

komerční, podnikatelské a reklamní aktivity  

náklady nesouvisející s projektem 

 

Článek VII. 

Povinnosti žadatelů 

 

a)V případě obdržení dotace jsou žadatelé povinni uvádět na všech propagačních materiálech 

souvisejících s projektem logo Města Lysá nad Labem s poznámkou, že „Akce se koná za 

finanční podpory Města Lysá nad Labem“. 

 

b) Žadatelé jsou povinni oznamovat konání jednotlivých akcí na MěÚ odboru kultury nebo 

elektronicky prostřednictvím nově zřízené mailové adresy: kalendar@mestolysa.cz, aby 

mohly být propagovány na oficiálním webu města v kulturním kalendáři.  

 

 

Článek VIII. 

Kontrola, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace 

 

Vyúčtování projektu musí být doručeno do 30 dnů  po  skončení  akce  odboru  ŠSVZaK, 

a to prostřednictvím formuláře Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace. 

Akce konané v prosinci musí být vyúčtovány nejpozději do 10.1.následujícího roku. Nevyužitá 

dotace případně její část přesahující 80% celkových nákladů musí být k datu povinnému 

pro vyúčtování vrácena. 

 

V případě nedodání Závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace vč. kopií dokladů, 

případně uvedení nepravdivých údajů či jiného rozporu s pravidly pro poskytování dotací 

musí být poskytnutá dotace vrácena v rozsahu dle rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva města 

Lysá nad Labem. 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení Radou města Lysá nad Labem.  

 

Rada města schválila Statut Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem dne 

………. usnesením č. ……… 

 



 

 

     --------------------------------- 

                                                                                                Ing. Karel Otava 

                                                                                                starosta 

                                                                                                  města Lysá nad Labem 

 

 

 

Program na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem 

 

S T A T U T 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

Město Lysá nad Labem zřizuje Program na podporu sportu a volného č a s u , který je 

začleněn do seskupení položek oddílu Kultura.  

Program na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem j e systémem finanční 

podpory: 

 

a) fyzickým osobám nebo právnickým osobám se sídlem v Lysé nad Labem kromě 

příspěvkových organizací města. 

b) akcí a projektů realizovaných na území města Lysá n. L., výjimečně mimo území města 

Lysá n. L., ale cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu jsou obyvatelé města Lysá 

nad Labem. 

 

 

Článek II. 

Zdroje programu 

 

Program probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Město Lysá nad Labem vkládá do programu finanční prostředky dle svých rozpočtových 

možností na základě usnesení zastupitelstva města o rozpočtu na příslušný kalendářní rok.  

 

Článek III. 

Rozhodování o přidělení dotace 

 

O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje rada města nebo zastupitelstvo města na základě 

návrhu odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury a příslušné komise.  

Finanční dotace jsou poskytovány dle následujících pravidel: 

 

Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt je stanovena 80% skutečných nákladů. V 

případě překročení této výše bude dotace v poměrné části vrácena městu. Žádosti přijaté 

po uzávěrce budou automaticky vyřazeny.  

 

Na poskytnutí dotace není právní nárok.  



 

Článek IV. 

Podání žádosti 

 

Žádost na projekt se musí doručit na Městský úřad v Lysé nad Labem v termínu: 

 

1. kolo do 30.11. předcházejícího roku, na který je dotace žádána (rozhodující je datum 

poštovního razítka nebo razítka podatelny městského úřadu), 

 

2. kolo do 30.05. aktuálního roku, ve kterém bude projekt realizován  (toto  kolo  se uskuteční 

pouze v případě, že nebudou vyčerpány všechny finanční prostředky již v prvním kole).  

 

Dále je možné doručit žádost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, která 

má stejné právní účinky jako doručení písemného vyhotovení na podatelnu městského úřadu. 

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové 

schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému 

dokumentu. 

Přidělené finanční prostředky musí být vyčerpány v daném kalendářním roce. 

Formulář žádosti a závěrečné zprávy je dostupný na http://www.mestolysa.cz/. 

 

 

Článek V. 

Povinné náležitosti projektu 

 

a) kompletně a pravdivě vyplněný formulář   

b) kopie dokladu o registraci organizace 

c) doklad o oprávnění příslušné osoby jednat za organizaci (body b), c) - tyto doklady 

přikládají pouze právnické osoby). 

 

 

Článek VI. 

Kritéria pro posuzování projektů a podmínky pro přiznání dotace 

 

Základní kritéria 

a) soulad projektu s dotačním programem 

b) soulad projektu s obecně platnými právními předpisy 

c) reálný a průhledný rozpočet 

d) přínos pro veřejnost, kvalita programu 

e) důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost akci financovat a realizovat 

 

Specifická kritéria: 

a) přínos projektu pro reprezentaci města a pro rozvoj jeho kulturního života 

b) nekomerční charakter akce 

c) cílová skupina (velikost, struktura) 

d) cíl, obsah projektu 

 

Z příspěvku lze hradit: 

materiál, technické náklady nutné k zajištění projektu 

odměny rozhodčím 

služby  

http://www.mestolysa.cz/


pronájmy prostor a techniky 

poštovné, cestovné 

náklady na propagaci, ostatní náklady prokazatelně související s projektem 

občerstvení účinkujícím za předpokladu, že se zřeknou honoráře 

 

 

Z příspěvku nelze hradit  

mzdy, daně a odvody  

investiční náklady  

občerstvení 

komerční, podnikatelské a reklamní aktivity  

náklady nesouvisející s projektem 

 

 

Článek VII. 

Povinnosti žadatelů 

 

a)V případě obdržení dotace jsou žadatelé povinni uvádět na všech propagačních materiálech 

souvisejících s projektem logo Města Lysá nad Labem s poznámkou, že „Akce se koná za 

finanční podpory Města Lysá nad Labem“. 

 

b) Žadatelé jsou povinni oznamovat konání jednotlivých akcí na MěÚ odboru kultury nebo 

elektronicky prostřednictvím nově zřízené mailové adresy: kalendar@mestolysa.cz, aby 

mohly být propagovány na oficiálním webu města v kulturním kalendáři.  

 

 

 

Článek VIII. 

Kontrola, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace 

 

Vyúčtování projektu musí být doručeno  do  30  dnů  po  skončení  akce  odboru  ŠSVZaK, 

a to prostřednictvím formuláře Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace. 

Akce konané v prosinci musí být vyúčtovány nejpozději do 10.1. následujícího roku. 

Nevyužitá dotace případně její část přesahující 80% celkových nákladů musí být k datu 

povinnému pro vyúčtování vrácena. 

 

V případě nedodání Závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace vč. kopií dokladů, 

případně uvedení nepravdivých údajů či jiného rozporu s pravidly pro poskytování dotací 

musí být poskytnutá dotace vrácena v rozsahu dle rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva města 

Lysá nad Labem. 

 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení Radou města Lysá nad Labem.  

 

Rada města schválila Statut Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad 

Labem dne ………….. usnesením č. ……………... 

 



 

 

     --------------------------------- 

                                                                                                Ing. Karel Otava 

                                                                                                starosta 

                                                                                                  města Lysá nad Labem 

 

 


