
         

Odbor finanční       Zastupitelstvo města 

        Dne 15.2.2017 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu na rok 2017 - 1.rozpočtové opatření  
 

 

Rada města projednala dne 10.1.2017  

Usnesení č. 44 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

snížení položky „Příprava projektů komunikace“ o 300 tis. Kč (zůstatek 700 tis. Kč) a 

vytvoření nové položky s názvem PD ul. Za Zámkem ve výši 300 tis. Kč. 

 

II. u k l á d á  

finančnímu odboru předložit zřízení nové položky v rozpočtu města 2017 v rámci 1. 

rozpočtového opatření ZM 15.02.2017 ke schválení. 

 

Rada města projednala dne 24.1.2017  

 

Usnesení č. 65 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

změnu využití položky rozpočtu 2017 par. 3111, pol. 5331, org. 5090 „MŠ Pampeliška oprava 

elektroinstalace“ na „Oprava střechy, okapů a okap. chodníčku“, 

 

II. u k l á d á 

finančnímu odboru zahrnout změnu do návrhu rozpočtové úpravy pro ZM dne 15.02.2017. 

 

 

Usnesení č. 70 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města roku 2017 – 1. rozpočtové opatření spočívající v: 

1) zvýšení příjmové položky Příspěvek na výkon státní správy o 554 tis. Kč a navýšení 

výdajové položky Platy zaměstnanců o 400 tis. Kč, Povinné pojistné ZP o 54 tis. Kč, Povinné 

pojistné SP o 100 tis. Kč, 

2) zařazení výdajové položky Vratka dotace na sociální agendu ve výši 593 tis. Kč ze zůstatku 

na účtech z roku 2016, 

3) navýšení výdajové položky Údržba komunikací o 530 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 

2016, 

4) navýšení investiční výdajové položky Výkup pozemků o 14.100 tis. Kč ze zůstatku na 

účtech z roku 2016, 

5) zařazení investiční výdajové položky Rekonstrukce hasičského auta T815 ve výši 1.140 tis. 

Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 



6) zařazení investiční výdajové položky Výkupy kanalizačních řadů od investorů ve výši 500 

tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 

7) navýšení výdajové položky na ohňostroj o 27 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 

8) zařazení výdajové položky Vsaky v komunikaci Husova ve výši 250 tis. Kč ze zůstatku na 

účtech z roku 2016, 

9) navýšení investiční výdajové položky Příprava projektů komunikace o 655 tis. Kč ze 

zůstatku na10) zařazení investiční výdajové položky PD U Nové hospody ve výši 250 tis. Kč 

ze zůstatku na účtech z roku 2016, 

11) zařazení investiční výdajové položky PD 28. října ve výši 213 tis. Kč ze zůstatku na 

účtech z roku 2016, 

12) zařazení investiční výdajové položky PD Za Labem ve výši 150 tis. Kč ze zůstatku na 

účtech z roku 2016, 

13) zařazení investiční výdajové položky Komunikace U Vodárny ve výši 1.000 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

14) zařazení investiční výdajové položky Komunikace K Borku ve výši 400 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

15) zařazení investiční výdajové položky Komunikace V Zátiší ve výši 140 tis. Kč ze zůstatku 

na účtech z roku 2016, 

16) zařazení investiční výdajové položky Komunikace Na Výsluní ve výši 1.080 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

17) zařazení investiční výdajové položky Cyklostezka PD podél tratě do Milovic ve výši 114 

tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 

18) zařazení investiční výdajové položky Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1. etapa ve 

výši 550 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 

19) zařazení investiční výdajové položky Generel dešťových vod ve výši 2.100 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

20) zařazení investiční výdajové položky VaK Mírová ve výši 1.930 tis. Kč ze zůstatku na 

účtech z roku 2016, 

21) zařazení investiční výdajové položky Kino a PD ve výši 140 tis. Kč ze zůstatku na účtech 

z roku 2016, 

22) zařazení investiční výdajové položky Č. p. 253 Na Františku a PD ve výši 283 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

23) navýšení výdajové položky Výdaje spojené s VŘ a vydáním ÚR, SP a IZ o 73 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

24) navýšení výdajové položky Příprava žádostí a projektů pro čerpání dotaci o 63 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

25) zařazení investiční výdajové položky Dům č. p. 13 ve výši 442 tis. Kč ze zůstatku na 

účtech z roku 2016, 

26) navýšení investiční výdajové položky Cyklověž u nádraží z dotace o 38 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

 

II. d o p o r u č u j e  

ZM dne 15.02.2017 1. rozpočtové opatření ke schválení. 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 

 

ZM bere na vědomí zprávu o závěrečném účtu za rok 2016. 

 

ZM  s c h v a l u j e úpravu rozpočtu roku 2017 – 1. rozpočtové opatření: 

 

1) zvýšení příjmové položky Příspěvek na výkon státní správy o 554 tis. Kč a navýšení 

výdajové položky Platy zaměstnanců o 400 tis. Kč, Povinné pojistné ZP o 54 tis. Kč, Povinné 

pojistné SP o 100 tis. Kč, 

2) zařazení výdajové položky Vratka dotace na sociální agendu ve výši 593 tis. Kč ze zůstatku 

na účtech z roku 2016, 

3) navýšení výdajové položky Údržba komunikací o 530 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 

2016, 

4) navýšení investiční výdajové položky Výkup pozemků o 14.100 tis. Kč ze zůstatku na 

účtech z roku 2016, 

5) zařazení investiční výdajové položky Rekonstrukce hasičského auta T815 ve výši 1.140 tis. 

Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 

6) zařazení investiční výdajové položky Výkupy kanalizačních řadů od investorů ve výši 500 

tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 

7) navýšení výdajové položky na ohňostroj o 27 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 

8) zařazení výdajové položky Vsaky v komunikaci Husova ve výši 250 tis. Kč ze zůstatku na 

účtech z roku 2016, 

9) navýšení investiční výdajové položky Příprava projektů komunikace o 655 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

10) zařazení investiční výdajové položky PD U Nové hospody ve výši 250 tis. Kč ze zůstatku 

na účtech z roku 2016, 

11) zařazení investiční výdajové položky PD 28. října ve výši 213 tis. Kč ze zůstatku na 

účtech z roku 2016, 

12) zařazení investiční výdajové položky PD Za Labem ve výši 150 tis. Kč ze zůstatku na 

účtech z roku 2016, 

13) zařazení investiční výdajové položky Komunikace U Vodárny ve výši 1.000 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

14) zařazení investiční výdajové položky Komunikace K Borku ve výši 400 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

15) zařazení investiční výdajové položky Komunikace V Zátiší ve výši 140 tis. Kč ze zůstatku 

na účtech z roku 2016, 

16) zařazení investiční výdajové položky Komunikace Na Výsluní ve výši 1.080 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

17) zařazení investiční výdajové položky Cyklostezka PD podél tratě do Milovic ve výši 114 

tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 

18) zařazení investiční výdajové položky Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1. etapa ve 

výši 550 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 

19) zařazení investiční výdajové položky Generel dešťových vod ve výši 2.100 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

20) zařazení investiční výdajové položky VaK Mírová ve výši 1.930 tis. Kč ze zůstatku na 

účtech z roku 2016, 

21) zařazení investiční výdajové položky Kino a PD ve výši 140 tis. Kč ze zůstatku na účtech 

z roku 2016, 



22) zařazení investiční výdajové položky Č. p. 253 Na Františku a PD ve výši 283 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

23) navýšení výdajové položky Výdaje spojené s VŘ a vydáním ÚR, SP a IZ o 73 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

24) navýšení výdajové položky Příprava žádostí a projektů pro čerpání dotaci o 63 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

25) zařazení investiční výdajové položky Dům č. p. 13 ve výši 442 tis. Kč ze zůstatku na 

účtech z roku 2016, 

26) navýšení investiční výdajové položky Cyklověž u nádraží z dotace o 38 tis. Kč ze 

zůstatku na účtech z roku 2016, 

27) snížení položky „Příprava projektů komunikace“ o 300 tis. Kč (zůstatek 700 tis. Kč) a 

vytvoření nové položky s názvem PD ul. Za Zámkem ve výši 300 tis. Kč. 

28) změnu využití položky rozpočtu 2017 par. 3111, pol. 5331, org. 5090 „MŠ Pampeliška 

oprava elektroinstalace“ na „Oprava střechy, okapů a okap. chodníčku“, 

29) navýšení položky nákupu služeb ve vnitřní správě o 22 tis.Kč smlouva o prezentaci města 

na Rádiu Patriot z zdrojů na účtech z minulého roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

         

Odbor finanční       Rada města 

        Dne 24.1.2017 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu 1.rozpočtové opatření 

                                           závěrečný účet za rok 2016 

 

 
Zpráva se předkládá z důvodu: 

zákona o obcích 128/2000 Sb. 

        

Zprávu vypracoval:       

ing.Ivana Polenová–vedoucí finančního odboru      

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Polenová Ivana – vedoucí finančního odboru 

 

Do rady města bude přizván:     

- 

 

Návrh usnesení: 

Rada města  

s c h v a l u j e a doporučuje ZM ke schválení úpravu rozpočtu roku 2017 – 1. rozpočtové 

opatření. 

 

 

 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

 

     

 Podpis starosty:  

  

      

 Podpis tajemníka:   

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

Důvodová zpráva. 

Popis problému: 

Závěrečný účet za rok 2016: 

Rozpočet na rok 2016 byl schválen v zastupitelstvu města dne 16.12.2015. Během roku byl 

rozpočet několikrát upravován v radě města a v zastupitelstvu 11x.    

K 31.12.2015 byly ve skutečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minulých let tj. fondu rezerv 

ve výši 215 493 tis.Kč a výdaje celkem 168 234 tis.Kč z toho provozní činily 133 322 tis.Kč a 

investiční 34 912 tis.Kč tzn. k 31.12.2016 byla vykázána převaha příjmů nad výdaji ve výši 

47 259  tis.Kč.  

Celkové příjmy byly splněny na 108 % a celkové výdaje na  78 % z toho provozní na 92,0 % 

a investiční na 49 %. 

Rozpočet daňových příjmů celkem byl splněn 113 %. Největší položku tvoří podíly na 

daňových výnosech 102 468 tis.Kč a příjem z výherních automatů celkem 9 572 tis.Kč, daň 

z věcí nemovitých 6 858 tis.Kč .     

V roce 2016 byl vybráno na správních poplatcích  5004 tis.Kč.  

Při finančním vypořádání dotací byla na účet kraje vrácena částka 81 444 Kč za nevyčerpané 

dotace na volby. 

Nedaňové příjmy byly splněny na 108 %. Kladný vliv na plnění této skupiny příjmů má 

příjem z pokut, zejména pokuty za radar 11 650 tis.Kč a pokuty dopravní 2 513 tis.Kč.   

Kapitálové příjmy byly splněny jen na 59 %.   

V roce 2016 přijalo město dotace, a to  neinvestiční ve výši 25 620  tis.Kč z toho největší na 

výkon státní správy 17 525 tis.Kč od Středočeského kraje, průtokové dotace ve výši 50 tis.Kč 

pro školy a dotace na sociálně právní agendu dětí ve výši 3639 tis.Kč a sociální agendu 1182 

tis.Kč, dotace na památky 1 329 tis.Kč a na restuarování branky ohradní zdi 191 tis.Kč, na 

úpravu vstupní haly Výstaviště 100 tis.Kč, dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 981 

tis.Kč a  dotaci na volby 211 tis.Kč, dotace pro hasiče 139 tis.Kč a dotace na lesní správy 161 

tis.Kč,  na modulární dráhu 15 tis.Kč a 67 tis.Kč na implementaci IT. Město přijalo 

neinvestiční příspěvky od jiných obcí ve výši 30 tis.Kč. 

Dotace investiční výši 11 060 tis.Kč. Dotace investiční byly na tyto akce: Dotace na snížení 

energetické náročnosti ZŠ Hrozného doplatek z roku 2015ve výši 1025 tis.Kč, Dotace na 

hasičské auto T815 940 tis.Kč, Dotace na zpracování lesních osnov 172 tis.Kč, Dotace na 

implementaci IT 3195 tis.Kč, Doplatek na zateplení kina 70 tis.Kč, Dotace na modulární 

dráhu 285 tis.Kč, Dotace na Komunikaci K Bažantnici 3746 tis.Kč, Dotace na veřejné 

osvětlení 1627 tis.Kč.  

 

Zůstatek na běžných účtech byl k 31.12.2016 ve výši 93 431 tis.Kč. Stav na fondu rezerv k 

31.12.2016 je 3 090 tis.Kč. (Rozpočet na rok 2017 již počítal se zapojením částky 65 161 

tis.Kč z roku 2016) tzn. volné zdroje zbývá 28 270 tis.Kč a 3090 tis.Kč. 
      

    

 



 

 

                                                                                                                                

Výdajová část: 

Provozní výdaje – rozpočet 144 431 tis.Kč skutečnost 133 322 tis.Kč tj. plnění na 92 %. 

Celková úspora činí 11 109 tis.Kč. Čerpání rozpočtu podle seskupení položek do oddílů bylo 

překročeno u Městské policie o 431 tis.Kč, 

 

Investiční výdaje rozpočet 70 741 tis.Kč skutečnost 34 912 tis.Kč tj. plnění na 49 %.Nebylo 

proinvestováno 35 829 tis.Kč. 

Návrh úpravy rozpočtu - 1.rozpočtové opatření  

V příjmové části: 

1/ Středočeský kraj poslal informaci, že Příspěvek na výkon státní správy v roce 2017 bude 

19 049 100 Kč. Schválený rozpočet počítal s částkou 18 495 tis.Kč tzn. navýšení o 554 tis.Kč. 

O stejnou částku budou navýšeny výdaje na činnost místní správy platy zaměstnanců vč. 

sociálního a zdravotního pojištění. 

Ve výdajové části: 

2/ V roce 2016 byla přijata dotace na sociální agendu ve výši 3639 tis.Kč a 1182 tis.Kč. Při 

finančním vypořádání nebylo vyčerpáno 593 tis.Kč z důvodu, že byla žádána dotace na 

optimální personální zajištění, což činí 2,5 úvazku. Stávající personální obsazení je 1,5 

úvazku, a proto je nutné poměrnou část vrátit do státního rozpočtu. Dotace je přísně účelová, 

musí být čerpána jen na vyjmenované výdaje. Proto se do rozpočtu zařazuje položka Vratka 

dotace na sociální agendu ve výši 593 tis.Kč a bude pokryta z rezervního fondu, tzn. ze 

zůstatku na účtech z roku 2016. 

 

3/ Žádáme o schválení navýšení finančních prostředků v kap. 221 – Pozemní komunikace  

Údržba komunikací oddíl paragraf 2212 položka 5171 org. 1096  ve výši 530.000,-Kč. 

Důvodem je schválení v ZM opravy části ul. Sadové asfaltovým recyklátem – cca 300tis. Kč a 

štěrk Řehačka  a  havárie  – cca 230tis. Kč.  

                                          Rozpočet           Úprava                    Rozdíl 

Údržba komunikací         1 000 tis.Kč        1 530 tis.Kč            + 530 tis.Kč 

 

4/ Převod finančních prostředků výkup pozemků z roku 2016 do roku 2017 odpa 3639 

položka 6130 org 3437 v rozpočtu pro rok 2016 byla schválená částka 27 029 tis.Kč čerpáno  

12 929 tis.Kč zbylo 14 100 tis.Kč. V rozpočtu na rok 2017 částka 5000 tis.Kč včetně převodu  

to znamená celkem 19 100 tis.Kč. 

 

                                          Rozpočet              Úprava                       Rozdíl 

Výkup pozemků               5 000 tis.Kč         19 100 tis.Kč            + 14 100    tis.Kč 

 

 

Doplněny informace od p.Javorčíkové :sesmluvněno na obchvat z roku 2016: 8 700 000,- 

Kč a ulice Brandlova 1 200 000,- Kč. 

problémy s pozemky o výměře 20 561 m2  cca 5 200 000,- Kč 

chata pro pana Fišera ( není znám prozatím rozpočet ) cca 1 000 000,- Kč 



 

v rozpočtu plánováno s financemi na výkup pozemků pod komunikacemi, na 

cyklostezky, parkoviště u nádraží, pozemek pro dům na kola:  

převod z roku 2016 ………………………… 14,1 mil. Kč 

v rozpočtu pro rok 2017 ………………….  5 mil. Kč 

 

Za odbor doporučujeme ponechat celkově v rozpočtu  min. 17 mil. Kč s tím, že v pololetí 

roku 2017 dle vývoje by mohlo dojít k případnému snížení částky. Částku 2100 ponechat 

v rezervním fondu. 

 

5/ Auto hasičů T815 rekonstrukce z dotace, která byla přidělena v roce 2016 od Stř.kraje. 

Nutno zařadit do rozpočtu 2017 položku Rekonstrukce hasičského auta T815 částku 1 140 

tis.Kč z rezervního fondu. 

                                              Rozpočet           Úprava                       Rozdíl 

Oprava auta hasičů T815         0 tis.Kč           1 140  tis.Kč            + 1 140   tis.Kč 

 

6/ Nová investiční položka Výdaje na odkoupení kanalizace od soukromých investorů, která 

navazuje na pozemky ve vlastnictví města schváleno ZM v roce 2016 ve výši 200 tis.Kč od 

paní Stehnové a MUDr..Berky, během roku 2017 se očekává další výkup, proto navržena 

položka ve výši 500 tis.Kč z rezervního fondu.  

 

7/ Navýšení položky na ohňostroj o 27 tis.Kč na 107 tis.Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 

2017 je částka 80 tis.Kč. Ohňostroj je financován z darů, které byly v roce 2016. Navýšení 

bude hrazeno z rezervního fondu. 

 

8/ Nová položka Vsaky odvodnění ulice Husova ve výši 250 tis.Kč schváleno v roce 2016. 

Bude hrazeno ze zdrojů min.roku.  

 

Zdůvodnění k převáděným položkám: 

9/ Příprava projektů obecně 655 000 Kč 

- usmluvněno zpracování velkých PD, již rozpracováno: Sídliště Lomená (panelová 

komunikace – II. stupeň PD), ZUŠ – zateplení budovy, vestavba podkroví, rekonstrukce 

hasičské zbrojnice) 

10/ PD U Nové hospody 250 000 Kč – zpracovává se PD, akce by se měla letos realizovat 

11/ PD 28. října 213 000 Kč – PD usmluvněna v r. 2016, I. stupeň hotový, po upřesnění 

varianty provedení bude dokončen II. stupeň) 

12/ PD Za Labem 150 000 Kč – je cenová nabídka, smlouva zatím nepodepsána 

13/ Komunikace U Vodárny 1 000 000 Kč – PD hotová, firma Medlet poskytla městu 

600 000 Kč jako spoluúčast na realizaci. Město se v plánovací smlouvě zavázalo 

komunikaci vybudovat. Účastníkem řízení je firma Hanka Mochov, příslib souhlasu 

s komunikací, nutno do 3/2017 smluvně potvrdit. 

14/ Komunikace K Borku 400 000 Kč – PD usmluvněna, bude se platit. Podána žádost o ÚR. 

15/ Komunikace V Zátiší + PD 140 000 Kč – projekt je usmluvněn, bude se platit. 

16/ Komunikace Na Výsluní 1 080 000 Kč – vysoutěžený dodavatel SKL, realizace začne, 

jakmile to počasí dovolí.  

17/ Podíl cyklostezka Milovice 114 000 Kč – usmluvněno, PD zadána, částka je 1/3 

celkových nákladů (společný projekt Benátky – Milovice -  Lysá). 

18/ Rekonstrukce vodojemu 550 000 Kč – PD na vystrojení vodojemu usmluvněna. 

19/ Generel dešťových vod 2 100 000 Kč – dodavatel vybrán – Stavokomplet, zpracovává se. 

Součástí generelu bude likvidace dešťových vod v ul. ČSA). 



20/ VaK Mírová 1 930 000 Kč – rozpracovaný projekt Pragoprojektu, nutno dokončit, 

souvislost s připravovanou rekonstrukcí Mírové ulice. 

21/ Kino a PD 140 000 Kč – PD na rekonstrukci vzduchotechniky usmluvněna. 

22/ PD č.p. 253 Na Františku 283 000 Kč – PD usmluvněna, I. stupeň hotov, podána žádost o 

dotaci a žádost o stavební povolení. 

23/ Výdaje s výběrovým řízením 73 000 Kč – částka na provoz Profilu zadavatele. 

24/ Příprava žádostí EU 63 000 Kč – usmluvněná částka na zveřejňování dotačních akcí. 

25/ Dům č.p. 13 ve výši 442 000 Kč – usmluvněno zpracování studie Komunitního centra, 

dodavatel ateliér AGORA. I. stupeň odevzdán. 

26/ PD parkoviště kol u nádraží 38 000 Kč – usmluvněno, doplatek firmě ASPIRA. 

27/ Rozdělení položky Příprava projektů na komunikace na dvě položky: Projektová 

dokumentace  komunikace Za Zámkem ve výši 300 000 Kč. Na položce Příprava projektů 

zůstává jen 1 355 000 Kč – úprava schválena v RM s ohledem na postup prací.  

28/ MŠ Pampeliška oprava elektro ve výši 60 tis.Kč jen změna textu oprava střechy a 

okapových chodníčků. 

 

Celkem převod z roku 2016 ve výši 9621 tis.Kč  

 

Rekapitulace potřeby výdajů: 

Vratka dotace sociální    ……..  593 tis.Kč 

Převod na údržbu komunikací..  530 tis.Kč 

Převod na výkupy pozemků ..12 000 tis.Kč  

Rekonstrukce auta hasičů         1 140 tis.Kč 

Odkup kanalizačního řadu od soukromých investorů 500 tis.Kč 

Ohňostroj z darů   27 tis.Kč 

Smlouva s Rádiem Patriot 22 tis.Kč nákup služeb vnitřní správa 

Vsaky odvodnění ulice Husova ve výši 250 tis.Kč 

Investice převody 9 621 tis.Kč 

Celková potřeba 24 683 tis.Kč 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Rozpočet byl schválen ZM dne 14.12.2016,  

 

 

Návrh řešení: 

Rada města schvaluje a doporučuje ZM ke schválení úpravu rozpočtu na rok 2017 –

1.rozpočtové opatření: 

 

Stanovisko k návrhu: 

Bylo projednáno ve finančním výboru dne 1. 2. 2017. 

 

Vztah k rozpočtu: 



Po úpravě rozpočtu bude příjmová část ve výši 191 814 tis.Kč, výdajová část ve výši 281 658      

tis.Kč na vyrovnání rozpočtu bude použito zůstatku na účtech z minulého roku 89 844  tis.Kč. 

Zůstatek na účtech k 31.12.2016 byl 93 431 tis.Kč použito 65 161 tis.Kč zbývalo 28 270 

tis.Kč. Po rozpočtovém opatření stav Fondu rezerv je 3 090 tis.Kč a na účtech 3587 tis.Kč. 

Viz tabulková část v příloze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor MI        Rada města Lysá nad Labem 

         10.1.2017 

 

  

Sloučení akce kanalizace v ulici Za Zámkem s konečnou úpravou povrchu 

 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: Sloučení akce kanalizace v ulici Za Zámkem s konečnou 

úpravou povrchu. 

        

Zprávu vypracoval: 

PaedDr.Jan Štěpánek - vedoucí OMI 

     

       

Zprávu předkládá:  

PaedDr.Jan Štěpánek – vedoucí OMI 

 

Do rady města bude přizván:  

- 

 

Návrh usnesení:   

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

vyčlenit částku 300.000 z položky „Příprava projektů komunikace“, kde je částka 1.000.000 a 

vytvořit novou položku s názvem PD ul. Za Zámkem                 



 

 

 

 

 

 

        Datum a podpis předkladatele: 

         

 

        Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

 

        Podpis tajemníka:  

         

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

 

V ulici Za Zámkem není zbudována kanalizace a v minulosti došlo i k přerušení výstavby 

komunikace. Důvodem jsou vlastnické vztahy k pozemku pod komunikací. Ten je v majetku 

p. Maudra, který jeho prodej dlouhodobě odmítal. Nyní dochází k dohodě o prodeji, a po 

podpisu smlouvy bude následovat realizace napojení daného úseku na kanalizační řad. Po 

vybudování kanalizace bude moci dojít ke konečné úpravě povrchu komunikace. 

V současné době je odborem SMI podána na SÚ žádost o územní rozhodnutí ve věci 

kanalizace. Na tuto akci včetně realizace je v rozpočtu 2017 vyčleněna položka 2.000.000,-. 

Na komunikaci ve smyslu úpravy povrchu, nebyla vypracována PD. Dle konzultace se SU je 

nutné klasické stavební povolení. 

Vzhledem k tomu, že se za odbor MI domníváme, že by tyto dvě akce měli běžet souběžně,              

a to hlavně ve smyslu realizace, (je nehospodárné dělat jednu komunikaci na dvakrát, došlo 

by k dočasnému zhoršení životních podmínek obyvatel v okolí stavby, a konečná částka by 

byla vyšší), žádáme pro rok 2017 o vyčlenění finanční částky ve výši 300.000,- z položky 

„Příprava projektů komunikace“ na přípravu PD komunikace Za Zámkem s tím, že realizace 

obou akcí by proběhla pravděpodobně až v roce 2018. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

ZM 18.11.2015 - výkup části pozemku p. č. 23/7, nově označené dle GP č. 2978-58/2015 jako 

pozemek p. č. 23/41, výměra 187 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. 

L., ul. Za Zámkem, od pana K. M., trvale bytem Ostrá, za částku 100 Kč/m2, s tím, že kolek  

v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je prodávající. 

ZM 30.3.2016 - komunikace Za Zámkem dle stanovených priorit ZM patří do kategorie 1A 



 

Návrh řešení: 

Schválit návrh OMI na sloučení akcí kanalizace a komunikace v ul. Za Zámkem do jedné 

realizace, vyčlenění částky na přípravu PD komunikace a uložení finančnímu odboru věc 

zapracovat do 1. rozpočtového opatření pro rok 2017. 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru, projednáno s ing. Polenovou 

 

Vztah k rozpočtu: 

vyčlenit částku 300.000,- z položky „Příprava projektů komunikace“, kde je částka 

1.000.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelář městského úřadu     Rada města Lysá nad Labem 

        7. 2. 2017 

 

Žádost o finanční podporu regionálního rádia Patriot a schválení mediálního partnerství mezi 

městem Lysé n. L. a rádiem Patriot 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:  

Kvalitnější prezentace města a větší propagace všech akcí městem pořádaných.  

      

Zprávu vypracoval: 

Jana Křížová       

       

Zprávu předkládá:  

Ing. Karel Otava 

 

Do rady města bude přizván:  

Jana Křížová 

 

Návrh usnesení:  

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

smlouvu o mediálním partnerství mezi městem Lysá nad Labem a rádiem Patriot 

Nymburk 

 

II. u k l á d á 

finančnímu odboru ve spolupráci s KMÚ připravit do ZM dne 15. 2. 2017 navýšení 

pol. „Nákup služeb tel. vysílání, inzerce, aktualizace“ o 22.000 Kč 



 

III. d o p o r u č u j e  ZM  

schválit navýšení rozpočtu v rámci oddílu „Nákup služeb tel. vysílání, inzerce, 

aktualizace“ o 2.000 Kč měsíčně za mediální služby poskytnuté rádiem Patriot, a to od 

1. 2. 2017 do 31. 12. 2017, tj. celkem 22.000 Kč. 

 

IV. p o v ě ř u j e  

      starostu města podepsáním partnerské smlouvy mezi městem Lysá nad Labem a     

rádiem Patriot Nymburk. 

 

 

Datum a podpis předkladatele: 

         

 

        Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

 

        Podpis tajemníka:  

         

 

 

 

Důvodová zpráva 
 

Popis problému 

Město Lysá nad Labem s rádiem Patriot již spolupracuje – live rozhovory, propagace akcí města na 

stránkách rádia Patriot. V případě mediálního partnerství má město možnost servisu vysokého 

standardu, který bude v případě schválení navrhovaného měsíčního poplatku 2.000 Kč, tj. 22.000 Kč 

na rok 2017 z kapitoly 61771-5169 „Nákup služeb tel. vysílání, inzerce, aktualizace“, zakotven ve 

smlouvě o mediálním partnerství mezi městem Lysá nad Labem a rádiem Patriot (zveřejňování akcí 

města a akcí, na kterých se město podílí v kalendáři rádia Patriot. Kalendář využívá aplikace google. 

Prezentace města Lysá n. L. v oficiální grafice i samostatně na webu www.radiopatriot.cz. Zařazení 

města na mapový podklad s turisticky zajímavými místy včetně video upoutávek, obrazové a psané 

reportáže z Lysé n. L., kampaně na jednotlivé akce, zveřejňování pozvánek na akce v kulturním 

servisu přímo ve vysílání). 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: Schválit smlouvu o mediálním partnerství mezi městem Lysá nad 

Labem a rádiem Patriot Nymburk 

 

Stanovisko k návrhu: 

Bylo projednáno ve finančním výboru dne 1. 2. 2017. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Částka 22.000 Kč bude hrazena z rezervního fondu města. 

 

http://www.radiopatriot.cz/


 

        podpis zpracovatele 

 

 

 

 


