
         

Odbor finanční       Zastupitelstvo města 

        Dne 10.5.2017 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu na rok 2017 - 3.rozpočtové opatření 

 
 

Rada města projednala dne 18.4.2017 

 

Usnesení č. 265 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na rok 2017 - 3. rozpočtové opatření takto:  

1/ Přijetí finančních prostředků za veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 123.596 

Kč a 144.545 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové položky 

rozpočtu ve výši 268.141 Kč. 

2/ Přijetí účelové průtokové dotace od Středočeského kraje pro ZŠ Komenského (záloha na 

dotaci ŠABLONY od MŠMT ČR) ve výši 1340.869 Kč. Úprava rozpočtu se projeví ve stejné 

výši v příjmové i výdajové části. 

3/ Přijetí dotace od Ministerstva kultury Městské knihovně Lysá n. L. prostřednictvím města 

ve výši 121.000 Kč, na pokračování automatizace MěK program Verbis pro 5 uživatelů. 

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 10. 05. 2017 úpravu rozpočtu ZM ke schválení. 

 

Usnesení č. 276 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 3. rozpočtové opatření takto: 

1) snížení rozpočtové položky - Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1. etapa o 6.050 tis. Kč 

(na 1.500 tis. Kč) a změnu jejího názvu na „PD rekonstrukce a vystrojení vodojemu“, 

2) navýšení rozpočtové položky - PD chodníky Družstevní rekonstrukce + nové o 380 tis. Kč 

(na 500 tis. Kč), 

3) navýšení rozpočtové položky – PD pěší a cyklodoprava přes Labe o 1.500 tis. Kč (na 1.800 

tis. Kč), 

4) navýšení rozpočtové položky – PD Brandlova – revize o 200 tis. Kč (na 400 tis. Kč), 

5) navýšení rozpočtové položky – PD Parkoviště P+R nádraží o 450 tis. Kč (na 700 tis. Kč), 

6) navýšení rozpočtové položky – Příprava projektů komunikace o 800 tis. Kč (na 2.155 tis. 

Kč), 

7) přidání rozpočtové položky – PD ZUŠ ve výši 220 tis. Kč, 

8) přidání rozpočtové položky – PD chodník podél domů v Husově ul. ve výši 350 tis. Kč,  

9) přidání rozpočtové položky – PD hasičská zbrojnice ve výši 800 tis. Kč, 

10) přidání rozpočtové položky – VaK ČSA ve výši 1.000 tis. Kč, 

11) přidání rozpočtové položky – PD zateplení domu č. p. 29 v ul. ČSA ve výši 350 tis. Kč. 

 

II. u k l á d á 



odboru FO zapracovat navržené úpravy rozpočtu do 3. rozpočtového opatření předkládaného ZM 

dne 10. 05. 2017. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města  

 

s c h v a l u j e   

úpravu rozpočtu na rok 2017 - 3. rozpočtové opatření: 

1/ Přijetí finančních prostředků za veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 123.596 

Kč a 144.545 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové položky 

rozpočtu ve výši 268.141 Kč. 

 

2/ Přijetí účelové průtokové dotace od Středočeského kraje pro ZŠ Komenského (záloha na 

dotaci ŠABLONY od MŠMT ČR) ve výši 1340.869 Kč. Úprava rozpočtu se projeví ve stejné 

výši v příjmové i výdajové části. 

 

3/ Přijetí dotace od Ministerstva kultury Městské knihovně Lysá n. L. prostřednictvím města 

ve výši 121.000 Kč, na pokračování automatizace MěK program Verbis pro 5 uživatelů. 
 

4) snížení rozpočtové položky - Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1. etapa o 6.050 tis. Kč 

(na 1.500 tis. Kč) a změnu jejího názvu na „PD rekonstrukce a vystrojení vodojemu“, 

 

5) navýšení rozpočtové položky - PD chodníky Družstevní rekonstrukce + nové o 380 tis. Kč 

(na 500 tis. Kč), 

 

6) navýšení rozpočtové položky – PD pěší a cyklodoprava přes Labe o 1.500 tis. Kč (na 1.800 

tis. Kč), 

 

7) navýšení rozpočtové položky – PD Brandlova – revize o 200 tis. Kč (na 400 tis. Kč), 

 

8) navýšení rozpočtové položky – PD Parkoviště P+R nádraží o 450 tis. Kč (na 700 tis. Kč), 

 

9) navýšení rozpočtové položky – Příprava projektů komunikace o 800 tis. Kč (na 2.155 tis. 

Kč), 

 

10) přidání rozpočtové položky – PD ZUŠ ve výši 220 tis. Kč, 

 

11) přidání rozpočtové položky – PD chodník podél domů v Husově ul. ve výši 350 tis. Kč,  

 

12) přidání rozpočtové položky – PD hasičská zbrojnice ve výši 800 tis. Kč, 

 

13) přidání rozpočtové položky – VaK ČSA ve výši 1.000 tis. Kč, 

 

14) přidání rozpočtové položky – PD zateplení domu č. p. 29 v ul. ČSA ve výši 350 tis. Kč. 

 

 



 

 

       

Odbor finanční       Rada města 

        Dne 18.4.2017 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu na rok 2017 - 3.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 3. rozpočtové opatření  

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

123 596 Kč a 144 545 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové 

položky rozpočtu ve výši 268 141 Kč. 

2/ Středočeský kraj oznámil avízem, že pošle na účet města částku  1 340 869 Kč jedná se o 

účelovou průtokovou dotaci pro ZŠ Komenského záloha na dotaci ŠABLONY od MŠMT ČR. 

V rozpočtu města se projeví se stejné výši v příjmové i výdajové části. 

3/ Ministerstvo kultury oznámilo rozhodnutím, že Městská knihovna obdrží dotaci 

prostřednictvím města ve výši 121 000 Kč na pokračování automatizace MěK program Verbis 

pro 5 uživatelů.    

 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

 

     

 Podpis starosty:  

  

      

 Podpis tajemníka:   

 

 

   

 



     

Důvodová zpráva. 

Popis problému: 

 

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

123 596 Kč a 144 545 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové 

položky rozpočtu ve výši 268 141 Kč. 

2/ Středočeský kraj oznámil avízem, že pošle na účet města částku 1 340 869 Kč jedná se o 

účelovou průtokovou dotaci pro ZŠ Komenského záloha na dotaci ŠABLONY od MŠMT ČR. 

V rozpočtu města se projeví se stejné výši v příjmové i výdajové části. 

3/ Ministerstvo kultury oznámilo rozhodnutím, že Městská knihovna obdrží dotaci 

prostřednictvím města ve výši 121 000 Kč na pokračování automatizace MěK program Verbis 

pro 5 uživatelů.    

 

                                                                                                                                

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Rozpočet byl schválen ZM dne 14.12.2016 a úprava dne 15.2.2017, 29.3.2017. 

 

 

Návrh řešení:  

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

123 596 Kč a 144 545 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové 

položky rozpočtu ve výši 268 141 Kč. 

2/ Středočeský kraj oznámil avízem, že posílá na účet města částku 1 340 869 Kč jedná se o 

účelovou průtokovou dotaci pro ZŠ Komenského záloha na dotaci ŠABLONY od MŠMT ČR. 

V rozpočtu města se projeví se stejné výši v příjmové i výdajové části. 

3/ Ministerstvo kultury oznámilo rozhodnutím, že Městská knihovna obdrží dotaci 

prostřednictvím města ve výši 121 000 Kč na pokračování automatizace MěK program Verbis 

pro 5 uživatelů.    

 

Stanovisko k návrhu: finanční výbor se bude konat 26.4.2017. 

Vztah k rozpočtu: 

Úprava rozpočtu se projeví ve zvýšení příjmové části o 1 730 tis.Kč, výdajové části o 1 730 

tis.Kč. 

Stav na fondu rezerv po 3.rozpočtovém opatření se nemění 1605 tis.Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Odbor MI        Rada města Lysá nad Labem 

         18.4.2017 

 

 

 

Změny rozpočtových položek v rámci bloku investic 

 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:  

Finančního zabezpečení probíhajících akcí, které nejsou zaneseny v rozpočtu 2017 nebo mají 

nedostatečné krytí 

       

 

Zprávu vypracovala: 

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 
navýšení rozpočtu na konečnou částku u položek: PD chodníky Družstevní rekonstr.+ nové na 

500.000,-Kč; PD pěší a cyklodoprava přes Labe na 1.800.000,-Kč; PD Brandlova – revize na 

400.000,-Kč; PD Parkoviště P+R nádraží na 700.000,-Kč. Dále schvaluje přidání položek PD 

chodníky před bytovými domy Husova s rozpočtem 350.000,-Kč; PD Hasičská zbrojnice 

s rozpočtem 800,000,-Kč; VaK ČSA s rozpočtem 1.000.000,-Kč; Objekt ČSL armády čp.29 - 

aktualizace PD zateplení s rozpočtem 350.000,-Kč; PD ZUŠ na 220.000,-Kč; 

 

II. n a v r h u j e 

změnu názvu rozpočtové položky „Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1.etapa“ na položku 

s názvem „PD rekonstrukce a vystrojení vodojemu“ a její ponížení na částku 1.500,-Kč. 

 

 

 

      Datum a podpis předkladatele: 

         

      Podpis starosty nebo místostarosty  

 

Podpis tajemníka: 



 

 

       

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Při kompletaci přebírané dokumentace bylo zjištěno, že několik probíhající akcí je 

nedostatečně finančně pokryto a některé již probíhající akce nejsou v rozpočtu 2017 vůbec 

zavedeny. OMI tedy předkládá RM seznam hlavních akcí, které by bylo potřeba ihned 

finančně zabezpečit.  

Jedná se navýšení rozpočtu u položek:  

PD chodníky Družstevní rekonstr.+ nové na 500.000,-Kč;  

PD pěší a cyklodoprava přes Labe na 1.800.000,-Kč;  

PD Brandlova – revize na 400.000,-Kč; PD z roku 2003 - není možná revize 

PD Parkoviště P+R nádraží na 700.000,-Kč; aktualizace PD + výkup pozemku 

Dále schvaluje přidání položek:  

PD ZUŠ na 220.000,-Kč; bude potřeba uhradit ještě dvě PD dokumentace - rozpracováno 

PD chodníky před bytovými domy Husova s rozpočtem 350.000,-Kč; nové dle rozhodnutí 

RM 

PD Hasičská zbrojnice s rozpočtem 800,000,-Kč; PD je již rozpracována 

VaK ČSA s rozpočtem 1.000.000,-Kč; PD je již vysoutěžena, právě ji smluvně zajišťujeme 

Objekt ČSL čp.29 armády – aktualizace PD zateplení - PD z roku 2009 + administrátor dotace 

PD zateplení s rozpočtem 350.000,-Kč 

Finanční zajištění výše uvedených akcí: 

Upravit položku „Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1.etapa“ na „PD rekonstrukce                           

a vystrojení vodojemu“ a zbylou část částky použít na výše uvedené položky. Tato akce je 

v nulové fázi, kdy máme pouze vysoutěženého projektanta formou neodpovídající směrnicím 

města a zároveň jde o zakázku pouze na dokumentaci pro ÚR, což je nedostačující a soutěž se 

tedy bude muset opakovat s novými vstupními daty. V letošním jsem tedy schopní zajistit 

pouze PD. S částkou na realizaci akce je tedy nutné počítat v do rozpočtu 2018. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Nebylo projednáváno 

 

Návrh řešení: 

Odbor MI žádá o navýšení rozpočtu u položek: PD ZUŠ na 220.000,-Kč; PD chodníky 

Družstevní rekonstr.+ nové na 500.000,-Kč; PD pěší a cyklodoprava přes Labe na 1.800.000,-

Kč; PD Brandlova – revize na 400.000,-Kč; PD Parkoviště P+R nádraží na 700.000,-Kč. Dále 

schvaluje přidání položek PD chodníky před bytovými domy Husova s rozpočtem 350.000,-

Kč; PD Hasičská zbrojnice s rozpočtem 800,000,-Kč; VaK ČSA s rozpočtem 1.000.000,-Kč; 

Objekt ČSL armády - aktualizace PD zateplení s rozpočtem 350.000,-Kč a změnu názvu 

rozpočtové položky „Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1.etapa“ na položku s názvem „PD 

rekonstrukce a vystrojení vodojemu“ a její ponížení na částku 1.500,-Kč. 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

OMI doporučuje schválení, a to z důvodu, že několik probíhající akcí je nedostatečně 

finančně pokryto a některé již probíhající akce nejsou v rozpočtu 2017 vůbec zavedeny. OMI 

tedy předkládá RM seznam hlavních akcí, které by bylo potřeba ihned finančně zabezpečit.  

 



 

 

 

Vztah k rozpočtu 

 

navýšení rozpočtu na konečnou částku u položek:  

PD chodníky Družstevní rekonstr.+ nové na 500.000,-Kč;  

PD pěší a cyklodoprava přes Labe na 1.800.000,-Kč;  

PD Brandlova – revize na 400.000,-Kč;  

PD Parkoviště P+R nádraží na 700.000,-Kč.  

 

přidání položek  

PD chodníky před bytovými domy Husova s rozpočtem 350.000,-Kč;  

PD Hasičská zbrojnice s rozpočtem 800,000,-Kč;  

VaK ČSA s rozpočtem 1.000.000,-Kč;  

Objekt ČSL armády čp.29 - aktualizace PD zateplení s rozpočtem 350.000,-Kč 

PD ZUŠ na 220.000,-Kč;  

 

změnu názvu rozpočtové položky „Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1.etapa“ na položku 

s názvem „PD rekonstrukce a vystrojení vodojemu“ a její ponížení na částku 1.500,-Kč. 

 

 

 

 

         

 

podpis zpracovatele 

 


