
Zastupitelstvo města Lysé nad Labem 

 
konané dne 15.02.2017 

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na Slavnosti 300let Byšičky  

Sbor dobrovolných hasičů Byšičky 

 
 

 

Rada města projednala návrh dne 07.02.2017 a vydala usnesení č.105 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SDH Byšičky na oslavy 300 let Byšičky,  

 

II. p ř e d k l á d á    

ZM dne 15. 02. 2017 smlouvu ke schválení. 

 

N á v r h   n a   u s n e s e n í : 

 

 ZM 

 

 s ch v a l u j e   

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SDH Byšičky na oslavy 300 let Byšičky.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva. 

Popis problému:   

Odbor ŠSVZaK předkládá ZM Lysé nad Labem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

SDH Byšičky, která byla schválena v rámci schvalování rozpočtu dne 14.12.2016. Na položce 

Slavnosti v Byšičkách je 300 000,- Kč. Dotace je poskytnuta na rok 2017 (termín oslav 

9.- 10.září).  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

Usnesení č. 580 ze dne 14.12.2016 

Zastupitelstvo města  

 

s c h v a l u j e  

rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2017 jako schodkový, v předloženém znění. Celkové 

příjmy 191.260 tis. Kč, zdroje z minulých let činí 65.161 tis. Kč a celkové výdaje činí 256.421 

tis. Kč. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, 

překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně. 

 

Usnesení č. 105 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SDH Byšičky na oslavy 300 let Byšičky,  

 

II. p ř e d k l á d á    

ZM dne 15. 02. 2017 smlouvu ke schválení. 

 

Návrh řešení: 

Odbor ŠSVZaK doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

SDH Byšičky na oslavy 300 let Byšičky. 

 

 

Stanovisko k návrhu:  

Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.  

 

Vztah k rozpočtu:  

Na položce Slavnosti v Byšičkách je 300 000,- Kč.      

   

 

 

 
          

             podpis zpracovatele 

             Aneta Dušková 

          referent ŠSVZaK 

 

 

Příloha: Veřejnoprávní smlouva 

 

 

 



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

 

Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: 

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  

 

SDH Byšičky, Byšičky 49, Lysá nad Labem, 289 22 

IČO: 64733033, bankovní účet č.: 236 705 437/0300 

Zastoupený/á: Josefem Koštířem 
 (dále jako „žadatel“)   

 

veřejnoprávní smlouvu č. 2017-0045/ŠSK o poskytnutí dotace. 
 

I. 

 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout žadateli dotaci z rozpočtu města na rok 2017 ve výši  

300 000,- Kč (slovy tři sta tisíc korun českých. Částka 300 000,- Kč bude převedena na účet 

žadatele do 28.02.2017. 

 

II. 

 

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

300 000,- Kč využije na Slavnosti v Byšičkách , a to do 10.09.2017. 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 předložit finanční vypořádání do 2 měsíců od skončení akce. V případě, 

že nebude dotace vyčerpána, bude vrácena do 30 dnů na účet č. 27- 0504268369/0800. 

 

IV. 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 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 výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v souladu 

se  zákonem č. 340/2015, o registru smluv, v Informačním systému registru smluv. Zveřejnění 

v tomto registru zajistí Město Lysá nad Labem. Smlouvy, které nepodléhají zveřejnění 

dle výše uvedeného zákona, budou zveřejněny v  souboru nazvaném „Smlouvy uzavřené 

městem“, vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, 

předmětu smlouvy, číselné 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. 

 

Veřejnoprávní smlouva byla schválena na jednání rady/zastupitelstva města usnesením 

č. 105 dne 07.02.2017. 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

          Lukáš Fuchs                                                                                 Ing. Karel Otava 

                                                                                                                  starosta města 

 

 

http://www.mestolysa.cz/

