
         

Odbor finanční       Zastupitelstvo města 

        Dne 29.3.2017 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu na rok 2017 - 2.rozpočtové opatření 

 
 

Rada města projednala dne 21.3.2017 

 

Usnesení č. 214 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu roku 2017 – 2. rozpočtové opatření: 

l) přijetí finančních prostředků za veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 157.500 

Kč, 149.863 Kč a 148.618 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové 

položky rozpočtu ve výši 455.981 Kč, 

2) navýšení položky na platy zaměstnanců o 500 tis. Kč z rezervního fondu (navýšení počtu 

pracovníků na finančním odboru a na odboru dopravy), 

3) navýšení položky na Údržbu komunikací o 1.000 tis. Kč z rezervního fondu, 

4) navýšení rozpočtu položky Obnova památek oddpa 3322, org. 3144, pol. 5171 o 650 tis. 

Kč z rezervního fondu. Schválený rozpočet byl 1.200 tis. Kč, po úpravě bude 1.850 tis. Kč, 

5) změnu rozpisu položek určených pro ZŠ J. A. Komenského a přejmenování položek dle 

návrhu ředitelky, celková výše rozpočtu se nemění. 

6) přijetí průtokové dotace „ŠABLONY“ ve výši 720.996 Kč určené ZŠ B. Hrozného. Úprava 

rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu. 

7) novou výdajovou položku PD Husovo náměstí ve výši 200 tis Kč (z rezervního fondu), 

 

II. d o p o r u č u j e  

ZM dne 29. 03. 2017  

1) schválit 2. rozpočtové opatření, 

2) aby stanovilo, že rada města může, podle paragrafu 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích č. 

128/2000 Sb., v platném znění, za období mezi zasedáními zastupitelstva schválit rozpočtová 

opatření do výše 500 tis. Kč i rozpočtovou změnou mezi oddíly a paragrafy v případech 

k zajištění činnosti města, zpravidla se definují tyto případy: přijetí a realizace účelově 

poskytnutých prostředků, vypořádání transferů, upřesnění výše dotací, výdaje k odvrácení 

škod, prevencí havárií, řešení živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze, úhrady pokut, penále, 

daní, doměrků, odvodů, výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které 

nezávisí na vůli obce např. vyúčtování energií, technické změny rozpočtu vlivem změny 

předpisů, pokud mají vliv na rozpočet, např. zavedení nové položky v rozpočtové skladbě 

nebo vyhlášením nového paragrafu při volbách. Provedené rozpočtové změny v uvedených 

případech budou předloženy v konkrétních částkách k informaci zastupitelstva na nejbližším 

zasedání zastupitelstva. 

2/ aby pro vyjasnění kompetencí a rozdílů mezi rozpočtem a rozpisem rozpočtu schválilo 

následující usnesení: Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle 

vyhlášky č. 323/2002 Sb., v platném znění, a 15. novely rozpočtové skladby č. 463/2016, ze 



dne 21. 12. 2016, je v kompetenci účetní - rozpočtáře. Položkové úpravy v rámci oddílu a 

paragrafu provádí na žádost příslušného vedoucího odboru správce rozpočtu a rozpočtář.  

 

Usnesení č. 176 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

Směrnici č. 3/2017 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností 

Lysá nad Labem s účinností od 01. 04. 2017, v části finanční odbor - zřízení jednoho místa 

navíc, 

 

II. u k l á d á   

a) tajemníkovi začít po schválení navýšení finančních prostředků v rozpočtu města ZM s 

realizací Směrnice č. 3/2017, tj. vyhlášením výběrového řízení na 1 nově zřízené pracovní 

místo, 

b) předložit na příští RM kapacitní vytížení odboru dopravy, 

c) vedoucí FO zařadit úpravu rozpočtu v položce 6171 Veřejná správa, Platy zaměstnanců, o 

250.000 tis. Kč do následující rozpočtové úpravy. 

Termín: ZM 29. 03. 2017  

 
III. ZM u k l á d á 

RM vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města roku 2017 ve výši 200 000 Kč na 

dopracování studie. 

 

Usnesení č. 185 
Rada města  
 

I. s c h v a l u j e 

Směrnici č. 3/2017 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností 

Lysá nad Labem s účinností od 01. 04. 2017 – zvýšení o 1 místo v odboru dopravy, 

 

II. u k l á d á   

a) tajemníkovi začít neprodleně s realizací Směrnice č. 3/2017, tj. vyhlášením výběrového 

řízení na 1 nově zřízené pracovní místo na odboru dopravy. 

Termín: po schválení 2. rozpočtového opatření 

 

b) vedoucí FO zařadit úpravu rozpočtu v položce 6171 Veřejná správa, Platy zaměstnanců, o 

250.000 tis. Kč do následující rozpočtové úpravy (na 1 místo v odboru dopravy). 

Termín: ZM 29. 03. 2017  

Usnesení č. 208 

Rada města  

I. s c h v a l u j e  

přesun finančních prostředků určených pro ZŠ J. A. Komenského, 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 29. 03. 2017 přesun finančních prostředků ke schválení.                                    

 

Usnesení č. 221 

Rada města  

I. s c h v a l u j e 



zavedení položky par. 3111, pol. 6121 do rozpočtu 2017 s názvem „PD Spojovací chodba MŠ 

Mašinka a rekonstrukce venkovního zastřešení spojovacích chodníků“ a zrušení položek par. 

3111, pol. 5331, „MŠ Mašinka opravy dlažeb a zídek u vchodu“ a „MŠ Mašinka hrací prvky 

na školní zahradu“. Přesun finančních částek ze zrušených položek na položku nově 

zavedenou. 

 

II. u k l á d á 

1) odboru MI zadat VŘ na zhotovitele kompletní projektové dokumentace na akci „Spojovací 

chodba MŠ Mašinka a rekonstrukce venkovního zastřešení spojovacích chodníků“, po 

schválení rozpočtové úpravy v ZM, 

 

 

 

Návrh usnesení: 

I. ZM s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu roku 2017 – 2. rozpočtové opatření: 

l) přijetí finančních prostředků za veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 157.500 

Kč, 149.863 Kč a 148.618 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové 

položky rozpočtu ve výši 455.981 Kč, 

2) navýšení položky na platy zaměstnanců o 500 tis. Kč z rezervního fondu (navýšení počtu 

pracovníků na finančním odboru a na odboru dopravy), 

3) navýšení položky na Údržbu komunikací o 1.000 tis. Kč z rezervního fondu, 

4) navýšení rozpočtu položky Obnova památek oddpa 3322, org. 3144, pol. 5171 o 650 tis. 

Kč z rezervního fondu. Schválený rozpočet byl 1.200 tis. Kč, po úpravě bude 1.850 tis. Kč, 

5) změnu rozpisu položek určených pro ZŠ J. A. Komenského a přejmenování položek dle 

návrhu ředitelky, celková výše rozpočtu se nemění. 

6) přijetí průtokové dotace „ŠABLONY“ ve výši 720.996 Kč určené ZŠ B. Hrozného. Úprava 

rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu. 

7) novou výdajovou položku PD Husovo náměstí ve výši 200 tis Kč (z rezervního fondu), 

8) Středočeský kraj zaslal na účet města dne 21.3.2017 účelovou dotaci na sociálně právní 

agendu dětí s účelovým znakem 13011 ve výši 799 500 Kč, dotace navýší příjmovou i 

výdajovou část rozpočtu. 

9) Středočeský kraj poslal rozhodnutí o přidělení účelové dotace pro hasiče ve výši 150 tis.Kč 

s účelovým znakem 14004. Opět se navýší příjmová i výdajová část rozpočtu o stejnou částku 

150 tis.Kč. 

10/ Vytvoření nové položky s názvem  PD Spojovací chodba MŠ Mašinka a rekonstrukce 

venkovního zastřešení spojovacích chodníků ve výši 250 tis.Kč ze zrušených položek MŠ 

Mašinka opravy dlažeb a  zídek u vchodu (150 tis.Kč) a MŠ Mašinka hrací prvky pro školní 

zahradu (100 tis.Kč.). 

 

II. ZM schvaluje:  

1) aby stanovilo, že rada města může, podle paragrafu 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích č. 

128/2000 Sb., v platném znění, za období mezi zasedáními zastupitelstva schválit rozpočtová 

opatření do výše 500 tis. Kč i rozpočtovou změnou mezi oddíly a paragrafy v případech 

k zajištění činnosti města, zpravidla se definují tyto případy: přijetí a realizace účelově 

poskytnutých prostředků, vypořádání transferů, upřesnění výše dotací, výdaje k odvrácení 

škod, prevencí havárií, řešení živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze, úhrady pokut, penále, 

daní, doměrků, odvodů, výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které 

nezávisí na vůli obce např. vyúčtování energií, technické změny rozpočtu vlivem změny 

předpisů, pokud mají vliv na rozpočet, např. zavedení nové položky v rozpočtové skladbě 



nebo vyhlášením nového paragrafu při volbách. Provedené rozpočtové změny v uvedených 

případech budou předloženy v konkrétních částkách k informaci zastupitelstva na nejbližším 

zasedání zastupitelstva. 

2/ aby pro vyjasnění kompetencí a rozdílů mezi rozpočtem a rozpisem rozpočtu schválilo 

následující usnesení: Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle 

vyhlášky č. 323/2002 Sb., v platném znění, a 15. novely rozpočtové skladby č. 463/2016, ze 

dne 21. 12. 2016, je v kompetenci účetní - rozpočtáře. Položkové úpravy v rámci oddílu a 

paragrafu provádí na žádost příslušného vedoucího odboru správce rozpočtu a rozpočtář.  

       

         

Odbor finanční       Rada města 

        Dne 21.3.2017 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu na rok 2017 - 2.rozpočtové opatření 

 
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 schvaluje a doporučuje ZM ke schválení:  

1/ Zastupitelstvo stanovuje, že rada města může, podle paragrafu 102 odst.2 písm.a) zákona o 

obcích č. 128/2000 Sb. za období mezi zasedáními zastupitelstva schválit rozpočtová opatření 

do výše 500 tis.Kč i rozpočtovou změnou mezi oddíly a paragrafy v případech k zajištění 

činnosti města, zpravidla se definují tyto případy: 

- Přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků 

- Vypořádání transferů, upřesnění výše dotací 

- Výdaje k odvrácení škod, prevencí havárií, řešení živelných pohrom, výdaje ve stavu 

nouze 

- Úhrady pokut, penále, daní, doměrků, odvodů 

- Výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na vůli obce 

např. vyúčtování energií 

- Technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet např. 

zavedení nové položky v rozpočtové skladbě nebo vyhlášením nového paragrafu při 

volbách. 



- Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních 

částkách k informaci zastupitelstva na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

2/ Pro vyjasnění kompetencí a rozdílů mezi rozpočtem a rozpisem rozpočtu je navrženo 

následující usnesení: Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle 

vyhlášky č.323/2002 Sb. a 15. novely rozpočtové skladby č.463/2016 ze dne 21.12.2016 je 

v kompetenci účetní-rozpočtáře. Položkové úpravy v rámci oddílu a paragrafu provádí na 

žádost příslušného vedoucího odboru správce rozpočtu a rozpočtář.  

Rada města schvaluje a doporučuje ZM ke schválení 2. rozpočtové opatření: 

3/ Úřad práce zaslal na účet města finanční prostředky za veřejně prospěšné práce ve výši   

157 500 Kč a 149 863 Kč a 148 618 Kč Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i 

výdajové položky rozpočtu ve výši 455 981 Kč. 

 

4/ Dle usnesení rady č.176 ze dne 7.3.2017, kde byl schválen Organizační řád 3/2017- 

navýšení počtu o jednoho zaměstnance na finančním odboru. Navýšení položky na platy 

zaměstnanců o 250 tis.Kč z rezervního fondu. 

 

5/ Navýšení položky na Údržbu komunikací o 1000 tis.Kč z rezervního fondu. 

žádáme Vás o navýšení položky 221 – Pozemní komunikace – údržba komunikací o 1000tis. 

Kč. 

Odůvodnění: 

V prosincovém ZM byla schválena oprava části komunikace ul. Sadová asfaltovým 

recyklátem a oprava části nezpevněné komunikace u osady Řehačka ( na základě požadavku 

obyvatel). Proto jsme požádali o převod nedočerpaných finančních prostředků z chodníků a 

komunikací ve výši 530tis.Kč – bylo schváleno v ZM dne 15.2.2017. Tato částka bude 

použita na tyto dvě akce. 

V současné době, po dlouhé zimě, procházíme spolu s Městskou policií Lysá n.L. a evidujeme 

výtluky ve městě, Litoli a na příjezdové cestě a v samotné osadě Řehačka. Již nyní vidíme, že 

vyhrazené finanční prostředky na opravy výtluků nebudou stačit. Proto jsme do RM konané 

dne 7.3.2017 navrhli zahájit poptávkové řízení na opravu výtluků technologií PATCH (700tis. 

Kč.) a po opravě bychom zmapovali zbývající neopravené výtluky a cca v srpnu – září, 

bychom pokračovali v opravách. 

Pokud bychom čekali  na projednání navýšení ve FV, poté v RM a na schválení v ZM dne 

29.3.2017, zpozdilo by se tak zahájení poptávkového řízení a tím i samotná realizace.   

 

Pokud bude navýšení finančních prostředků schváleno, bude na položce 221 – Pozemní 

komunikace - údržba komunikací, celková částka ve výši 2,530tis.Kč 

(1,000tis.+530tis+1000tis.Kč). 

 

 Vrbová Lenka 

 referent SM 

 

 

6/ Navýšení rozpočtu položky Obnova památek oddpa 3322, org. 3144, pol. 5171 o 650 tis.Kč 

z rezervního fondu. Schválený rozpočet 1200 tis.Kč po úpravě 1850 tis.Kč. 

 



7/ Změnu rozpisu položek určených pro ZŠ Komenského a přejmenování položek dle návrhu 

ředitelky, celková výše rozpočtu se nemění. 

 

8/ Středočeský kraj poslal na účet města částku 720 996 Kč jedná se o účelovou průtokovou 

dotaci pro ZŠ Hrozného 1.záloha na dotaci ŠABLONY od MŠMT ČR. V rozpočtu města se 

projeví se stejné výši v příjmové i výdajové části.  

9/ Středočeský kraj zaslal na účet města dne 21.3.2017 účelovou dotaci na sociálně právní 

agendu dětí s účelovým znakem 13011 ve výši 799 500 Kč, dotace navýší příjmovou i 

výdajovou část rozpočtu. 

10/ Středočeský kraj poslal rozhodnutí o přidělení účelové dotace pro hasiče ve výši 150 

tis.Kč s účelovým znakem 14004. Opět se navýší příjmová i výdajová část rozpočtu o stejnou 

částku 150 tis.Kč. 

11/ Vytvoření nové položky s názvem  PD Spojovací chodba MŠ Mašinka a rekonstrukce 

venkovního zastřešení spojovacích chodníků ve výši 250 tis.Kč ze zrušených položek MŠ 

Mašinka opravy dlažeb a  zídek u vchodu (150 tis.Kč) a MŠ Mašinka hrací prvky pro školní 

zahradu (100 tis.Kč.). 

12/ ZM uložilo radě města dne 15.2.2017 zařadit při úpravě rozpočtu novou položku na PD 

Husovo náměstí ve výši 200 tis.Kč. 

 

    

Důvodová zpráva. 

Popis problému: 

                                                                                                                                

Legislativa obcím neukládá, v jaké podrobnosti rozpočtové skladby mají své rozpočty 

schválit. Po schválení rozpočtu jsou však obce povinny podle svého rozpočtu hospodařit. 

Pokud obec rozpočet překročí, zejména pokud realizuje nerozpočtované výdaje, může jí být 

udělena sankce. Skutečnost, že obec překročí při hospodaření výdaje svého rozpočtu, patří 

mezi správní delikty, za který se uloží pokuta do výše 1 000 000 Kč. Hrozba správního 

deliktu a udělení sankce z důvodu překročení svého rozpočtu je v celé řadě případů velice 

zbytečná a lze jí předejít. Riziko překročení rozpočtu se zvyšuje, pokud je rozpočet schválen 

příliš podrobně a tato podrobnost znemožňuje operativně hospodařit, nebo není optimálně 

nastavený převod kompetencí k provádění rozpočtových opatření, a nebo před podepsáním 

objednávky nebo uzavřením smlouvy nedochází ke kontrole, zda jsou na plánovaný výdaj 

v rozpočtu vyčleněny peněžní prostředky. 

Pokud obec chce realizovat výdaj, který nemá v rozpočtu zahrnutý, musí ještě předtím, než 

uzavře objednávku nebo smlouvu, která budoucí výdaj zakládá, schválit změnu rozpočtu, 

která se provádí tzv. rozpočtovým opatřením. 

Rozpočet je však jen finančním plánem a skutečnost může být od plánu dost odlišná, což se 

v praxi projevuje značnými rozdíly mezi původním rozpočtem a rozpočtem po změnách. 

Období mezi zasedáními zastupitelstva mohou být i 3 měsíční, což je dlouhá doba na 

operativní změny rozpočtu. Může docházet k přijetí průtokových dotací (navýšení příjmů i 

výdajů a nutnost přeposlat finance např.škole) nebo k potřebě realizovat nerozpočtovaný 

výdaj ihned, buď k zabránění škodám, ke splnění jiných povinností, nebo i z důvodu 

výhodnosti. Dalším příkladem zcela běžného překročení rozpočtu ve výdajích je např. 

vyúčtování energií v případě vyšší spotřeby, než bylo plánováno. Aby nedocházelo k porušení 

vnitřní rozpočtové kázně nebo k překročení rozpočtu je možnost řešit pružně rozpočtové 

změny pomocí převodu pravomocí dle paragrafu 102 zákona o obcích na radu. 



1/ 1/ Zastupitelstvo stanovuje, že rada města může, podle paragrafu 102 odst.2 písm.a) zákona 

o obcích č. 128/2000 Sb. za období mezi zasedáními zastupitelstva schválit rozpočtová 

opatření do výše 500 tis.Kč i rozpočtovou změnou mezi oddíly a paragrafy v případech 

k zajištění činnosti města, zpravidla se definují tyto případy 

- Přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků 

- Vypořádání transferů, upřesnění výše dotací 

- Výdaje k odvrácení škod, prevencí havárií, řešení živelných pohrom, výdaje ve stavu 

nouze 

- Úhrady pokut, penále, daní, doměrků, odvodů 

- Výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na vůli obce 

např. vyúčtování energií 

- Technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet např. 

zavedení nové položky v rozpočtové skladbě nebo vyhlášením nového paragrafu při 

volbách. 

- Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních 

částkách k informaci zastupitelstva na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

 

2/ Pro vyjasnění kompetencí a rozdílů mezi rozpočtem a rozpisem rozpočtu je navrženo 

následující usnesení: Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle 

vyhlášky č.323/2002 Sb. a 15. novely rozpočtové skladby č.463/2016 ze dne 21.12.2016 je 

v kompetenci účetní-rozpočtáře. Položkové úpravy v rámci oddílu a paragrafu provádí na 

žádost příslušného vedoucího odboru správce rozpočtu a rozpočtář.  

 

3/ Úřad práce zaslal na účet města finanční prostředky za veřejně prospěšné práce ve výši   

157 500 Kč a 149 863 Kč a 148 618 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i 

výdajové položky rozpočtu ve výši 455 981 Kč. 

 

4/ Dle usnesení rady č.176 ze dne 7.3.2017, kde byl schválen Organizační řád 3/2017- 

navýšení počtu o jednoho zaměstnance na finančním odboru z důvodu generačních změn a na 

odboru dopravy z důvodu přesunu speciálního stavebního úřadu na odbor dopravy z odboru 

stavebního. Navýšení položky na platy zaměstnanců o 500 tis.Kč z rezervního fondu. 

 

5/ Navýšení položky na Údržbu komunikací o 1000 tis.Kč z rezervního fondu z důvodu velmi 

poškozených komunikací po zimě. 

 

6/ Navýšení rozpočtu položky Obnova památek oddpa 3322, org. 3144, pol. 5171 o 650 tis.Kč 

z rezervního fondu. Schválený rozpočet 1200 tis.Kč po úpravě 1850 tis.Kč.  

Zdůvodnění: 

Odbor ŠSVZaK předkládá ke schválení finančnímu výboru žádost o navýšení finančních 

prostředků ve výši 650.000,- Kč vzhledem ke skutečnosti, že jsme získali z MK ČR v rámci 

dotace z Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských památkových 

zón částku ve výši 1.810.000,- Kč, kterou je třeba dle Zásad MK ČR rozdělit i mezi cizí 

vlastníky (Římskokatolická farnost, Středočeský kraj – Domov Na Zámku) – viz. níže. Jedná 

se o dosud nejvyšší získanou částku v rámci této dotace. Rozdělení finančních příspěvků 



odbor projednal s vedením města i na Komisi regenerace MPZ dne 8.3. 2017. Komise i 

zástupci města s návrhem souhlasí. Na „Opravu a statické zajištění zámecké zdi“ byla 

vyčleněna částka ve výši min. 2.272.000,- Kč bez DPH (jedná se o uznatelné náklady bez 

DPH) s tím, že 50% nákladů bude hrazeno z dotace MK ČR. Ostatní náklady, tj. 50% 

uznatelných nákladů, DPH ve výši 21%  a další neuznatelné náklady hradí město. Vzhledem 

k tomu, že dosud neproběhlo výběrové řízení (připravuje investiční odbor), předpokládáme, 

dle níže uvedeného rozdělení finančních prostředků navýšení ve výši minimálně o      

613.120,- Kč + další neuznatelné náklady. Obor ŠSVZaK může z položky Obnova památek 

vyčlenit max. 1.000.0000,- Kč, neboť 200.000,- Kč bude použito na každoroční drobnou 

údržbu soch – konzervace, hydrofobizace, restaurování 2 kamenných laviček ze zámeckého 

parku, transfery kamenného díla, DPH ve výši 15% (neuznatelné náklady této dotace 

vztahující se k restaurování sochy putti Sochařství a soklové partie zámecké zdi) atd.  

 

Dotace – Program regenerace MPZ na rok 2017:  1.810.000,- Kč;  

 

Název právnické 

osoby - cizí 

vlastníci: 

Dotace –  

Program 

regenerace: 

Příspěvek z 

rozpočtu města: 

Podíl vlastníků: 

Středočeský kraj – 

Domov Na Zámku 

- repase oken 

953.480,- Kč  

vč.DPH 

430.000,- 

(Max. 50%) 

45% 

20.000,- 

2% 

 

503.480,- 

(Min. 50%) 

53% 

                

Název církve – cizí 

vlastníci: 

Dotace –  

Program 

regenerace: 

Příspěvek z 

rozpočtu města: 

Podíl vlastníků: 

Římskokatolická 

farnost – 

restaurování sochy 

sv. Jana 

140.000,- Kč vč. DPH 

140.000,- 

(Max. 100% u 

restaurování) 

100% 

0,- 

 

 

0,- 

 

Celkem: 570.000,- 20.000,- 503.480,- 

                                                                 

Město Lysá nad 

Labem 

Dotace –  

Program 

regenerace: 

Příspěvek z 

rozpočtu města: 

Podíl vlastníků: 

Restaurování sochy 

putti Sochařství 

50.000,- Kč bez DPH 

50.000,- 

(Max. 100%  

u restaurování) 

100% 

0,- 0,-  

0% 

 

Restaurování soklu 

zámecké zdi 

54.900,- Kč bez DPH 

54.000,- 

98% 

(Max. 100%  

u restaurování) 

0,- 900,- 

2% 

Oprava a statické 

zajištění zámecké zdi 

?? min. 2.272.000,- 

Kč bez DPH 

1.136.000,- 

(Max. 50%) 

50% 

0,- Min. 1.136.000,- 

(Min. 50%) 

50% 

C e l k e m  město 1.240.000,- 0,- Min. 1.136.900,- 



 

C e l k e m  : 

 

1.810.000,- 

 

20.000,- 

 

Min. 1.640.380,- 

  

 

Celkové náklady vč. DPH 21%:    2.749.120,- Kč (DPH 21%: 477.120,- Kč) 

Dotace:                                          -  1.136.000,- Kč 

Obnova památek:                           - 1.000.000,- Kč 

…………………………………………………….. 

Navýšení rozpočtu města:           min. 613.120,- Kč + neuznatelné náklady: ?? dle výběrového 

řízení 

Navýšení rozpočtu města zaokrouhleně:  650.000,- Kč 

 

Odbor upozorňuje, že je třeba proinvestovat v letošním roce min. částku ve výši 2.272.000,- 

Kč uznatelných nákladů (bez DPH 21%), abychom nemuseli vracet dotaci. 

 

Min. částka na navýšení rozpočtu města:    min. 613.120,- Kč + případné neuznatelné 

náklady, tzn. zaokrouhleno na 650.000,- Kč 

 

 

7/ Žádost o přesun finančních prostředků určených pro ZŠ J.A. Komenského a 

přejmenování položek 

 

V rozpisu neivestičních dotací na rok 2017 nám byly poukázány následující částky (v tis. Kč: 

 

5331 Výměna lina a nábytek - skříně, 4 učebny   470 

5331 Žákovský nábytek lavice, židle 4 třídy               240 

5171 Výměna lina a nábytek 4 kabinety    400 

5331 Obnova zastaralého PC 25 ks                500 

5331 Notebooky         75 

Celkem za tyto položky             1.685 

 

Žádáme o možnost využít tyto finanční prostředky následovně: 
1. 

5331 Obnova zastaralého PC 25 ks       500 

5331 Notebooky           75 

Tyto dvě položky sloučit do jediné Obnova počítačové infrastruktury školy 575 

Odůvodnění: 

Počítačová síť ve škole nebyla v minulých letech budována koncepčně a rozvíjela se pouze v 

rámci okamžitých potřeb. Vzhledem k tomu, že počet počítačů se v současné chvíli blíží ke 

200 ks, je potřeba síť k tomu adekvátně dimenzovat. Druhým důvodem je naplánovaný 

přechodu na elektronické třídní knihy od 1.9.2017, a proto je potřeba zajistit spolehlivý síťový 

a serverový provoz. 

 

2. 

5171 Výměna lina a nábytek 4 kabinety      400 

přejmenovat na položku Výměna lina (2 kabinety) a nábytek (5 kabinetů - F, M, Ch, 2x 

I.stupeň)           550 

Odůvodnění: 



Už jen dva poslední kabinety mají staré lino, částku navýšíme z vlastního rozpočtu, případně 

z rezervního fondu, jako už jsme to dělali v minulosti. Vybavení kabinetu se liší velikostí 

místnosti, počtem “usazených” lidí a velikostí sbírek daného předmětu, pro který je určen. Je 

nutné pořídit archivní skříně. Do položky žádáme převést nadbytečné finance z položky 

Výměna lina a nábytek - skříně, 4 učebny.  

 

3. 

5331 Žákovský nábytek lavice, židle 4 třídy                  240 

upravit na Žákovský nábytek lavice, židle 3 třídy      240 

    

Odůvodnění: 

Za částku 240 000 není možno pořídit lavice a židle pro 4 třídy, ale pouze pro 3.  

 

4. 

5331Výměna lina a nábytek - skříně, 4 učebny     470 

upravit na Výměna lina a nábytek - skříně, 3 učebny      320 

 

Odůvodnění: 

V tuto chvíli je pro pedagogy důležitější zázemí kabinetů, kde se sektorové skříňky při 

sebemenším posunutí rozpadají a nedostačují velikostí pro rostoucí sbírky, než výměna 

vestavěných skříní ve třídách, které prozatím drží pohromadě. A pokud se nevybourává 

skříňová stěna, nemusí se dělat lino... 

 

Za vyřízení žádosti předem děkuji. 

...............……………… 

Mgr. Marie Nováková 

      ředitelka školy 

11/ Vytvoření nové položky s názvem  PD Spojovací chodba MŠ Mašinka a rekonstrukce 

venkovního zastřešení spojovacích chodníků ve výši 250 tis.Kč ze zrušených položek MŠ 

Mašinka opravy dlažeb a  zídek u vchodu (150 tis.Kč) a MŠ Mašinka hrací prvky pro školní 

zahradu (100 tis.Kč.). 

 

12/ Nová výdajová položka PD Husovo náměstí ve výši 200 tis Kč (z rezervního fondu), 

 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Rozpočet byl schválen ZM dne 14.12.2016 a úprava dne 24.1.2017. 

 

Návrh řešení: 

Rada města schvaluje a doporučuje ZM ke schválení:  

1/ 1/ Zastupitelstvo stanovuje, že rada města může, podle paragrafu 102 odst.2 písm.a) zákona 

o obcích č. 128/2000 Sb. za období mezi zasedáními zastupitelstva schválit rozpočtová 

opatření do výše 500 tis.Kč i rozpočtovou změnou mezi oddíly a paragrafy v případech 

k zajištění činnosti města, zpravidla se definují tyto případy: 

- Přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků 

- Vypořádání transferů, upřesnění výše dotací 



- Výdaje k odvrácení škod, prevencí havárií, řešení živelných pohrom, výdaje ve stavu 

nouze 

- Úhrady pokut, penále, daní, doměrků, odvodů 

- Výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na vůli obce 

např. vyúčtování energií 

- Technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet např. 

zavedení nové položky v rozpočtové skladbě nebo vyhlášením nového paragrafu při 

volbách. 

- Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních 

částkách k informaci zastupitelstva na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

2/ Pro vyjasnění kompetencí a rozdílů mezi rozpočtem a rozpisem rozpočtu je navrženo 

následující usnesení: Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle 

vyhlášky č.323/2002 Sb. a 15. novely rozpočtové skladby č.463/2016 ze dne 21.12.2016 je 

v kompetenci účetní-rozpočtáře. Položkové úpravy v rámci oddílu a paragrafu provádí na 

žádost příslušného vedoucího odboru správce rozpočtu a rozpočtář.  

Rozpočtové opatření č.2: 

3/ Úřad práce zaslal na účet města finanční prostředky za veřejně prospěšné práce ve výši   

157 500 Kč a 149 863 Kč a 148 618 Kč Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i 

výdajové položky rozpočtu ve výši 456 tis.Kč 

4/ Dle usnesení rady č.176 ze dne 7.3.2017, kde byl schválen Organizační řád 3/2017- 

navýšení počtu o jednoho zaměstnance na finančním odboru a odboru dopravy. Navýšení 

položky na platy zaměstnanců o 500 tis.Kč z rezervního fondu. 

5/ Navýšení položky na Údržbu komunikací o 1000 tis.Kč z rezervního fondu. 

6/ Navýšení rozpočtu položky Obnova památek oddpa 3322, org. 3144, pol. 5171 o 650 tis.Kč 

z rezervního fondu. Schválený rozpočet 1200 tis.Kč po úpravě 1850 tis.Kč. 

7/ Změnu rozpisu položek určených pro ZŠ Komenského a přejmenování položek dle návrhu 

ředitelky, celková výše rozpočtu se nemění. 

8/ Středočeský kraj poslal na účet města částku 720 996 Kč jedná se o účelovou průtokovou 

dotaci pro ZŠ Hrozného 1.záloha na dotaci ŠABLONY od MŠMT ČR. V rozpočtu města se 

projeví se stejné výši v příjmové i výdajové části.  

9/ Středočeský kraj zaslal na účet města dne 21.3.2017 účelovou dotaci na sociálně právní 

agendu dětí s účelovým znakem 13011 ve výši 799 500 Kč, dotace navýší příjmovou i 

výdajovou část rozpočtu. 

10/ Středočeský kraj poslal rozhodnutí o přidělení účelové dotace pro hasiče ve výši 150 

tis.Kč s účelovým znakem 14004. Opět se navýší příjmová i výdajová část rozpočtu o stejnou 

částku 150 tis.Kč. 

11/ Vytvoření nové položky s názvem  PD Spojovací chodba MŠ Mašinka a rekonstrukce 

venkovního zastřešení spojovacích chodníků ve výši 250 tis.Kč ze zrušených položek MŠ 

Mašinka opravy dlažeb a  zídek u vchodu (150 tis.Kč) a MŠ Mašinka hrací prvky pro školní 

zahradu (100 tis.Kč.). 

 

12/ Nová výdajová položka PD Husovo náměstí ve výši 200 tis Kč (z rezervního fondu), 

 



Stanovisko k návrhu: finanční výbor se konal 15.3.2017. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Úprava rozpočtu se projeví ve zvýšení příjmové části o 2126 tis.Kč, výdajové části o 4476 

tis.Kč, rozdíl 2350 tis.Kč bude kryt z rezervního fondu. 

Stav na fondu rezerv po 2.rozpočtovém opatření bude 2249 tis.Kč 

 

 


