
Zápis č.  2/2017 z jednání Finančního výboru města Lysá nad 
Labem konaného dne 15.3.2016 

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Petr Gregor (od 18:45), Ing. Josef Bonaventura, Jan Marek, Mgr. 
Renata Pelcová, Mgr. Jaromír Šalek, Mgr Jiří Havelka; vedoucí Finančního odboru Ing. Ivana Polenová 

Omluveni: Mgr. Karel Marek, Mgr. Martin Novák 

Výbor byl během všech hlasování usnášeníschopný 

1) Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města 

FV souhlasí 

2) 2. rozpočtové opatření 2017 
a. Rozšíření pravomocí RM na schvalování rozpočtových opatření ve výši až 500 tis. Kč 

k zajištění činnosti města 
i. FV nesouhlasí 

b. 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. 

i. FV souhlasí 
c. Přijetí účelových prostředků od Úřadu práce 

i. FV souhlasí 
d. Změna organizačního řádu a navýšení personální kapacity finančního odboru o 

jedno pracovní místo. 
i. Hlasování: 4x pro; 1x proti (Mgr. Havelka) – FV nevydal usnesení 

e. Navýšení položky rozpočtu Údržba komunikací 
i. FV souhlasí a vzhledem ke stavu komunikací po zimě doporučuje navýšit 

přesouvanou částku na 1 milion Kč  
f. Navýšení rozpočtu položky Obnova památek 

i. FV souhlasí 
g. Přesun a přejmenování položek v rozpočtu ZŠ JAK 

i. FV souhlasí 

Příchod Ing. Gregor 18:45 

3) Diskuze 
a. LED osvětlení 

i. FV ukládá předsedovi zjistit, zda se bude příští rok (2018) znovu žádat o 
dotace ze stejného d.t. (p.) jako v roce 2016 a zajistit od OSM informační 
zprávu o efektivitě stávajícího LED osvětlení pořízeného z dotací (jakmile 
budou tyto informace k dispozici na OSM). 

b. metodika MI 
i. FV ukládá předsedovi zajistit od OMI formalizovanou podobu dokumentů 

pro žadatele/navrhovatele investičních akcí – resp. o pravidla, jak 
žádat/navrhovat investiční akce 

c. Obecné 
i. Mgr. Havelka navrhuje přesun 8M z investiční akce MŠ Drážky na 

rekonstrukci podkroví ZUŠ 



ii. Dotaz na RM a MI: bude se příští rok opravdu stavět MŠ Drážky? Pokud ne, 
tak by se tvorbou PD v letošním roce porušily požadavky FV na realizaci 
projektu dle PD v následujícím roce po vytvoření PD. J. Šalek upozornil na 
možnost čerpání dotací pro stavbu MŠ i ze strany MŠMT ČR, které v 
letošním roce vypíše dotační titul pro stavby mobilních učeben zatím pro ZŠ. 
Další možností pro financování stavby by mohly být výzvy vypsané v rámci 
IROP. V listopadu 2016 byla vyhlášena výzva č. 58 Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI. FV doporučuje ZM prověřit 
možnost financovaní z tohoto dotačního titulu. 
 
 


