
Zastupitelstvo města Lysé nad Labem 

 

konané dne 29.03.2017 

 

Návrh na pozastavení vyplacení dotace TSK Dynamik z Programu na činnost sportovní 

organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem 

Rada města projednala návrh dne 21.03.2017 a vydala usnesení č.211 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e 

pozastavení vyplacení dotace TSK Dynamik z Programu na činnost sportovní organizace 

pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem ve výši 221.160 Kč, 

 

II. p ř e d k l á d á   

ZM dne 29. 03. 2017 pozastavení vyplacení dotace 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   

 

předložený návrh na pozastavení vyplacení dotace TSK Dynamik z Programu na činnost 

sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem ve výši          

221.160 Kč 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva 

Popis problému:   

Odbor ŠSVZaK předkládá ZM Lysá nad Labem návrh na pozastavení vyplacení dotace 

TSK Dynamik z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem 

v Lysé nad Labem.  

K 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ), 

který transformuje občanská sdružení na spolky. TSK Dynamik je dle nově doložených 

skutečností ze dne 22.03.2017 (výpis rejstříku) již oficiálně registrovaným spolkem 

dle platné právní legislativy.  

V příloze také dokládá odbor ŠSVZaK usnesení soudu, který nařizuje klubu: „Účastníku 

se přikazuje zdržet se veškerých jednání do doby, než bude řádně zvolen nový výbor 

účastníka“.  

Vzhledem k tomu, že TSK Dynamik mají být vyplaceny nemalé finanční prostředky, navrhuje 

odbor ŠSVZaK pozastavit vyplacení dotace do doby, než budou vyjasněny všechny 

nesrovnalosti a bude obnovena činnost klubu.    

Dosavadní rozhodnutí RM  a ZM: 

Usnesení č. 8 ze dne 15.02.2017 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e 

rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let 

se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací takto – TJ Sokol 

357.762 Kč, Tenisový klub 51.766 Kč, TJ Sokol – stolní tenis 27.431 Kč, Kynologická 

organizace 36.451 Kč, Veslařský klub 244.038 Kč, FK Slovan – kopaná 252.574 Kč, TK Slovan 

– aerobic 93.415 Kč, TK Slovan – volejbal 41.235 Kč, FK Litol – kopaná 114.015 Kč, Šachový 

klub JOLY 159.664 Kč, Junák 102.238 Kč, MPS 27.540 Kč, Biliár klub 16.357 Kč, TKS 

Dynamik 221.160 Kč, SDH Lysá n. L. 69.294 Kč, SDH Byšičky 35.062 Kč, Taekwon-do 

149.991 Kč. 

 

Usnesení č. 211 

Rada města 

I. s c h v a l u j e 

pozastavení vyplacení dotace TSK Dynamik z Programu na činnost sportovní organizace 

pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem ve výši 221.160 Kč, 

II. p ř e d k l á d á   

ZM dne 29. 03. 2017 pozastavení vyplacení dotace ke schválení. 

 

 

 



Návrh řešení: 

Odbor ŠSVZaK doporučuje ZM schválit návrh na pozastavení vyplacení dotace TSK Dynamik 

z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé 

nad Labem, jež činí 221 160,- Kč. 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu na rok 2017 jsou na položce Program na činnost sportovních organizací                

2 000 000,-Kč.     

 

              podpis zpracovatele 

                                                                                                         Aneta Dušková 

             referent odboru ŠSVZaK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1) Výpis rejstříku 

2) Usnesení – Městský soud v Praze 

3) Sdělení rodičů TSK Dynamik 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


