
Zápis č.  1/2017 z jednání Finančního výboru města Lysá nad Labem konaného 

dne 1.2.2016 

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Petr Gregor (mimo 18:20 – 18:45), Ing. Josef Bonaventura, Jan 

Marek, Mgr. Karel Marek (příchod 18:30), Renata Pelcová,, Mgr Jiří Havelka vedoucí Finančního 

odboru Ing. Ivana Polenová 

Omluveni: Mgr. Jaromír Šalek, Mgr. Martin Novák 

Výbor byl během všech hlasování usnášeníschopný 

Představení OMI 

Pan Štěpánek přišel představit nový odbor městského investora. 

Usnesení: FV schvaluje navržený materiál „Pravidla zařazování akcí do investičních záměrů města“ a 

předává ho OMI k vyjádření. 

12. Rozpočtové opatření 2016 

Úprava rozpočtu spočívající ve zvýšení výdajové i příjmové části rozpočtu o 62 tis. Kč. a to z 

požadavku  Středočeského kraje, který vyžaduje, aby rozpočet v příjmové části u účelových dotací se 

rovnal skutečnosti, 

FV schvaluje 

1. rozpočtové opatření - závěrečný účet za rok 2016 

Bod 1) a 2) 

 FV schvaluje 

Bod 3) 

 FV schvaluje a navrhuje převést i minimálně 1milion korun jako rezervu na opravy komunikací 

po zimě 2016/2017.  

bod 4) 

 FV požaduje dodat stav zasmluvněnosti, rozpis pozemků a účel výkupu - bez výše uvedeného 

FV doporučuje ponechat peníze v RF 

Bod 5) 

 FV schvaluje 

Bod 6) 

 FV upozorňuje na možné další náklady za výkupy inž. sítí, FV nedoporučuje obecně 

vynakládat prostředky v souvislostí s uzavíráním plánovacích smluv. Pokud nejsou v těchto 

konkrétních  případech podepsané smlouvy, tak FV je doporučuje nepodepisovat. 

Bod 7) a 8) 

 FV schvaluje 

Bod 9) 

 Bez dodání rozpisu jednotlivých projektů FV nedoporučuje ke schválení 



Bod 10), 11) a 12) 

 FV nemá dostatek informací,proč jsou nově tyto položky zařazeny do investic, proč nebyly v 

původní verzi rozpočtu 

Bod 13), 14), 15), 16)  

 FV nemá dostatek informací k těmto bodům (zasmluvněnost, fáze projektu) 

Bod 17) 

 FV schvaluje 

Bod 18) 

 FV doporučuje převést do rezevního fondu a účelově převést až bude znám termín 

realizace/PD 

Bod 19) 

 FV schvaluje 

Bod 20) 

 FV nemá dostatek informací, je to jen za PD (velká částka) nebo už za realizaci (byť 

částečnou)? 

Bod 21) a 22) 

 FV souhlasí 

Bod 23) a 24) 

 FV doporučuje ponechat v rezervě a převádět až na konkrétní projekty 

Bod 25)  

 FV nemá dostatek informací, jde pouze o PD? 

Bod 26)  

 FV schvaluje 

Bod 27), 28) a 29) – PD ulice Za Zámkem; elektro oprava MŠ Pampeliška; PR města na rádiu Patriot 

 FV bere na vědomí – body nebyly na zasedání formálně projednány, proběhla pouze 

emailová diskuze  

 

Různé 

- FV požaduje, aby převody zůstatků na jednotlivých kapitolách nebyly převáděny automaticky do 

dalšího roku na stejnou rozpočtovou kapitolu. Tyto převody by měly být vždy řešeny přes rezervní 

fond. 

- FV požaduje, aby materiály k všem bodům předkládaným ke schválení byly dodávány včas (alespoň 

48 hodin před zasedáním FV) a vždy byl připojen i věcný a srozumitelný důvod/vysvětlení. Body bez 

tohoto budou automaticky zamítány pro nedostatek času k seznámení a informací.  



- FV ukládá OSMI dodat do dalšího zasedání FV informace o tom, zda jsou podnikány další kroky k 

získání dotací na výměnu VO na LED technologii. 

- FV ukládá OSMI dodat  do dalšího zasedání FV informace o tom jak je v rozpočtu pokryt závazek 

města ročně proinvestovat zasmluvněnou částku na údržbu vodovodní a kanalizační sítě v majetku 

města. 

 

Další zasedání FV se bude konat 15. března 2017. 

 

Zapsal: Ing. Jan Marek, ověřovatel zápisu: Mgr. Karel Marek 


