
Zastupitelstvo města Lysé nad Labem 

 

konané dne 21.06.2017 

 

Návrh na rozdělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem        

2. kolo pro Spolek rodáků a přátel města na akci Advent 2017 

Rada města projednala návrh dne 13.06.2017 a vydala usnesení č.383 

Rada města 

I. s c h v a l u j e 

1) přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně 

veřejnoprávní smlouvy Spolku rodáků a přátel města (Advent 2017) ve výši 40.000 Kč, 

2) přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně 

veřejnoprávní smlouvy Martinu Blažkovi (Křest nového klipu) ve výši 6.000 Kč, 

3) přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně 

veřejnoprávní smlouvy Obci baráčníků (Oslavy 115 let župy) ve výši 8.000 Kč, 

4) přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně 

veřejnoprávní smlouvy Janě Černohorské (Vánoční koncert) ve výši 24.000 Kč, 

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM návrh na přidělení dotace Spolku rodáků a přátel města ke schválení. 

          

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e 

 

návrh na rozdělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem – 2.kolo na 

rok 2017 pro Spolek rodáků a přátel města na akci Advent 2017 včetně veřejnoprávní 

smlouvy s žadatelem dotace. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva 

Popis problému:   

Odbor ŠSVZaK předkládá ZM návrh na rozdělení dotace z Programu na podporu kultury 

města Lysá nad Labem – 2.kolo (dále jen „Program kultury“). 

Ke dni 31.05.2017 byl ukončen příjem žádostí o poskytnutí dotace z Programu kultury – 

2.kolo na rok 2017 podle schválených statutů. Dne 6.6.2017 zaslala paní předsedkyně komise 

pro rodinu, školství a kulturu zápis a odsouhlasenou tabulku s doplněnými částkami tak, 

jak navrhuje rozdělení dotací komise. 

  

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Usnesení č. 37j ze dne 10.01.2017 

 

Rada města 

 

s c h v a l u j e 

přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně 

veřejnoprávní smlouvy Spolku rodáků a přátel města (Atrium v barvách a tónech) ve výši 

20.000 Kč. 

 

Usnesení č. 37q 

Rada města 

 

s c h v a l u j e 

přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně 

veřejnoprávní smlouvy Spolku rodáků a přátel města (Zimní setkání v ZP) ve výši 8.000 Kč. 

 

 

Návrh řešení: 

Odbor ŠSVZaK doporučuje ZM schválit návrh na rozdělení dotace z Programu na podporu 

kultury města Lysá nad Labem – 2. kolo na rok 2017 pro Spolek rodáků a přátel města na akci 

Advent 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy s žadatelem dotace. 
 

Stanovisko k návrhu: 

Bylo projednáno dne 06.06.2017 v komisi pro rodinu, školství a kulturu (viz. příloha). 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu na rok 2017 je na položce Programu na podporu kultury celkem 400.000,- Kč. 

V prvním kolem bylo vyčerpáno celkem 380.000,- Kč, do druhého kola zbývá celkem 

80.000,- Kč.   

 

 



 

Příloha: 

Tabulka – Program na podporu kultury města Lysá nad Labem – 2.kolo 

                                                             

                                                                                                     

 

       podpis zpracovatele 

                                                                                                         Aneta Dušková 

             referent odboru ŠSVZaK 



Celkem 80.000,- Kč Program na podporu kultury - 2. kolo rozděleno max. 20% = 80.000,- Kč (původně 400.000,- = 100%) 

Program na podporu kultury města Lysá nad Labem  

(Plánovaná částka v rozpočtu 2017 CELKEM 400 000,- 1. kolo = 80% = 320 000,-) 

Organizace / 

Fyzická 

osoba 

Projekt / 

Akce 

Termín 

realizace 

2017 

Plánované 

náklady 

Požadovaná 

dotace od 

města 

Podíl dotace 

na 

nákladech v 

%            

(max. 80%) 

Vstupné na 

akci 

(příjmy) 

Obdržené 

dotace z PK  

v roce 2016 

Vyúčtování 

dotace z loň. 

roku 

odevzdáno  

ANO/NE 

Výsledek: 

Ztráta/      

Zisk 

Datum 

doručení 

žádosti  

Návrh 

dotace 

odboru 

ŠSVZaK 

Návrh 

dotace 

komise pro 

rodinu, 

škol., 

kulturu 

Schválené 

dotace z RM 

Spolek 

rodáků a 

přátel města 

Advent 2017 2.12.2017 50 000 Kč 40 000 Kč 80% 0 15 000 Kč ano 0 30.11. 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč  

Martin 

Blažek 

Křest nového 

klipu 
25.2.2017 20 000 Kč 6 000 Kč 30% 100 - - - 26.1.2017 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč  

Obec 

baráčníků 

Oslavy 115 
let župy - 

krojovaný 

průvod 
městem s 

Hasičskou 

dechovkou 

20.5.2017 10 000 Kč 8 000 Kč 80% 0 - - - 24.4.2017 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč  

Jana 

Černohorská  

Vánoční 
koncert 

10.12.2017 30 000 Kč 25 000 Kč 83% dobrovolné - - - 31.5.2017 24 000 Kč 24 000 Kč  24 000 Kč 

Celkem     110 000 Kč 79 000 Kč             78 000 Kč 78 000 Kč  78 000 Kč 

 



 


