
         

Odbor finanční       Zastupitelstvo města 

        Dne 20.9.2017 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu na rok 2017 - 16.rozpočtové opatření 

 
 

Rada města projednala dne 27.6.2017 

 

Usnesení č. 445 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

zakoupení nového silničního rychloměru pro potřeby městské policie Lysá nad Labem, za 

předpokladu schválení úpravy rozpočtu,  

II. d o p o r u č u j e 

ZM schválit vytvoření nové investiční položky Nákup silničního rychloměru ve výši 500 

tis.Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky ve výši 500 tis.Kč, 

III. u k l á d á 

finančnímu odboru projednat návrh úpravy rozpočtu ve finančním výboru a předložit návrh na 

úpravu rozpočtu města na rok 2017 ZM dne 20.9.2017 ke schválení. 

 

Rada města projednala dne 18.7.2017 

 

Usnesení č. 452 

Rada města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  

žádost TK Slovan Lysá n. L. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 260 tis. Kč na 

spoluúčast k získané dotaci ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence 

ve výši 490 tis. Kč na uložení závlah na fotbalových hřištích do země a její automatizace, 

 

II. u k l á d á   

finančnímu odboru projednat ve FV vytvoření nové rozpočtové položky s názvem závlaha 

Stadionu TK Slovan Lysá n. L. ve výši 260 tis. Kč z pol. PD a realizace MŠ Drážky a úpravu 

rozpočtu předložit ke schválení ZM dne 20. 09. 2017. 

 

Rada města projednala dne 1.8.2017 

 

Usnesení č. 487 

Rada města  

 

s c h v a l u j e  

úhradu předělání plošinové desky v budově čp. 1032 na Husově nám. z manuální na 

automatické ve výši 50.000 Kč vč. DPH ze Sociálního investičního programu. 

 

 

 



Rada města projednala dne 22.8.2017 

 

Usnesení č. 508 
Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na r. 2017 ve vedlejší hospodářské činnosti spočívající v přesunu 

finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč z položky Oprava balkonů 2. etapa č. p. 551 

(původně 2.000 tis. Kč) na položku Výměna oken č. p. 176, 1102, 869 (původně 400 tis. Kč), 

 

II. d o p o r u č u j e  

ZM schválit navrženou úpravu rozpočtu, 

 

III. u k l á d á  

finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu k projednání Finančnímu výboru a ke schválení 

ZM dne 20. 09. 2017. 
 

Usnesení č. 509 

Rada města 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  

informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření, 

 

II. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města pro r. 2017 takto: 

1) vytvoření nové položky v oddíle Kultura a tělovýchova – oprava promítací kabiny letního 

kina ve výši 150 tis. Kč, 

2) vytvoření nové položky v oddíle Vodní hospodářství, 

a) oprava kanalizačního řadu lokality Stržiště dle kamerové revize (doplnění Plánu obnovy 

KS) ve výši 1.000 tis. Kč, 

b) oprava vodovodního řadu ul. Škrétova (doplnění Plánu obnovy KS) ve výši 400 tis. Kč, 

c) oprava kanalizačního řadu ul. Družstevní (doplnění nákladů Plánu obnovy KS) ve výši 750 

tis. Kč, 

d) výměna 3 ks čerpadel ve výši 200 tis. Kč (1x čerpadlo ČS Dvorce – 50 tis. Kč, 1x čerpadlo 

ČS Litol - 100 tis. Kč, 1x čerpadlo Úpr. vody – 50 tis. Kč), 

3) navýšení položky v oddíle Vodní hospodářství – opravy šoupat vodovodní sítě města, pol. 

2321-5171-5078 (rozpočet 1.000 tis. Kč) o 1.000 tis. Kč, 

4) vytvoření nové položky v oddíle Požární ochrana – oprava a zateplení západní stěny 

objektu hasičské zbrojnice ve výši 300 tis. Kč, 

5) navýšení položky v oddíle Bydlení a komunální služby – oprava hřbitovní zdi západní 

strana, pol. 3632-5171-5057 (rozpočet 400 tis. Kč) o 1.000 tis. Kč. 

 

III. u k l á d á  

1) odboru správy majetku a odboru městského investora ve spolupráci s finančním odborem 

navrhnout přesun požadované částky ve výši 4.800 tis. Kč z rozpočtových položek, které se 

letos nebudou čerpat nebo se nevyčerpají zcela. RM nesouhlasí s použitím rezervního fondu. 

Termín: do 31. 08. 2017 

 

2) finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu k projednání Finančnímu výboru a ke 

schválení ZM dne 20. 09. 2017. 



 

IV. d o p o r u č u j e  

ZM úpravu rozpočtu ke schválení. 

 

Usnesení č. 511 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na r. 2017 v rámci odd. par. Zachování a obnova kulturních památek 

spočívající v navýšení provozní položky Obnova památek (rozpočet 200 tis. Kč) o 180 tis. 

Kč, a ponížení investiční položky Příspěvek fyzickým a právnickým osobách o 180 tis. Kč, 

 

II. d o p o r u č u j e  

ZM schválit navrženou úpravu rozpočtu, 

 

III. u k l á d á  

finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu k projednání Finančnímu výboru a ke schválení 

ZM dne 20. 09. 2017. 

 

Usnesení č. 520 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města na r. 2017 spočívající v navýšení odd. par. 3314  pol. 5331 org. 1029 

Neinvestiční příspěvek Městská knihovna (mzdové prostředky) o 60.000 Kč na celkových 

3.110.000 Kč z rezervního fondu,  

 

II. d o p o r u č u j e  

ZM schválit navrženou úpravu rozpočtu, 

 

III. u k l á d á  

finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu k projednání Finančnímu výboru a ke schválení 

ZM dne 20. 09. 2017. 

 

Na základě rozpočtových pravidel ze dne 16.5.2017 bylo RM schváleno rozpočtové opatření 

číslo 13. a 14 a 15. dne 12.9.2017 usn.č.528 a 565. 

Usnesení č. 515 

Rada města  

 

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na r. 2017 - 13. rozpočtové opatření spočívající v: 

1) Přijetí dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 121.354 Kč. 

2) Přijetí dotace na sociálně právní agendu dětí ve výši 1.980.751 Kč. 

3) Přijetí dotace na obnovu památek ve výši 1.810. 000 Kč. 

Dotace se projeví v rozpočtu města v navýšení příjmové i výdajové části ve stejné výši. 

 

Usnesení č. 522 

Rada města  

 

I. p ř i j í m á  



cenovou nabídku firmy PRAGOPROJEKT, a. s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 1668/16, IČO 

45272387, 

II.schvaluje 

 úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 14. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky 

s názvem „PD Mírová chodník, aktualizace“ (původně částka 200.000 Kč) na částku 261.000 

Kč a ponížení položky s názvem „Příprava projektů komunikace“ o 61.000 Kč, 

 

Usnesení č. 528 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

1) úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 15. rozpočtové opatření spočívající v: 

a) navýšení rozpočtu v položce s názvem „Komunikace Na Výsluní“ (v rozpočtu města na rok 

2017 počítáno s částkou 1.196 tis. Kč) o částku 23 tis. Kč s DPH, z položky „Příprava 

projektů komunikace“. 

 

b) navýšení rozpočtu v položce s názvem „Komunikace K Borku“ (v rozpočtu města na rok 

2017 počítáno s částkou 5.928 tis. Kč) o částku 50 tis. Kč s DPH, z položky „Příprava 

projektů komunikace“. 

 

c) navýšení rozpočtu v položce s názvem „Chodník směrem k Černým vratům“ (v rozpočtu 

města na rok 2017 počítáno s částkou 796 tis. Kč) o částku 19 tis. Kč s DPH, z položky 

„Příprava projektů komunikace“. 

 

Usnesení č. 565 

Rada města  

 

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města – 15. rozpočtové opatření takto: úprava rozpočtu se projeví jen v rámci 

oddílu 3639 v navýšení položky Služby právníků o 70 tis. Kč, to znamená z 210 tis. Kč na 

280 tis. Kč a snížení položky Výmalba podchodu ČD Litol o 70 tis. Kč, tj. z 250 tis. Kč na 

180 tis. Kč.  

 

 

Rada města dne 12.9.2017 

Usnesení č. 528 

Rada města  

 

2) úpravu rozpočtu města na r. 2017 spočívající v navýšení rozpočtu v položce s názvem 

„Oprava ohradní zdi III. etapa“ (v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 5.412 tis. 

Kč) o částku 55 tis. Kč s DPH, z položky „Příprava projektů komunikace“. 

 

II. u k l á d á  

finančnímu odboru předložit ZM dne 20. 09. 2017 návrh na úpravu rozpočtu města na r. 2017 

dle bodu 2) ke schválení. 
 

Usnesení č. 542 

Rada města 

  

I. b e r e   n a   v ě d o m í  



žádost FC Litol o dostavbu chodníku kolem fotbalového hřiště, 

 

 

II. s c h v a l u j e   

zařazení akce dobudování chodníku kolem hřiště v rámci položky údržba chodníků a se 

změnou rozpočtu na rok 2017 v položkách 

údržba chodníků  původně    rozdíl              po změně 

2219-5171-1071  1.630 tis. Kč  + 100 tis. Kč  1.730 tis. Kč 

Kanalizace Dvorce 

2321-6121-5137  9.700 tis. Kč  - 100 tis. Kč  9.600 tis. Kč 

 

III. u k l á d á  

finančnímu odboru zahrnout tuto změnu do návrhu na úpravu rozpočtu r. 2017 a předložit ji 

na jednání ZM dne 20. 09. 2017 k projednání včetně žádosti FC Litol. 
 

Usnesení č. 557 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

Dotaci na realizaci služeb Centra rodinného poradenství SEMIRAMIS, z. ú., ve výši 90.000 

Kč na rok 2017, včetně veřejnoprávní smlouvy, z rezervního fondu. 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 20. 09. 2017 poskytnutí dotace ke schválení. 
 

Usnesení č. 564 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření takto: úprava rozpočtu se projeví v rozdělení položky Vybavení pro 

technickou skupinu na položku provozní a investiční v členění 700 tis. Kč na provoz a 300 tis. 

Kč na investice.  

 

II. u k l á d á 

finančnímu odboru předložit výše uvedené opatření ke schválení ZM dne 20. 09. 2017. 

 

 

 

Návrh usnesení ZM: 
 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č.13, č.14. a č.15. schválené dle rozpočtových 

pravidel. 

ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2017 - 16. rozpočtové opatření: 

1) Vytvoření nové investiční položky Nákup silničního rychloměru ve výši 500 tis.Kč a  

     ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky ve výši 500 tis.Kč, 

 

2) Vytvoření nové rozpočtové položky s názvem Závlaha Stadionu TK Slovan Lysá n. L.-  

     spoluúčast k dotaci ve výši 260 tis. Kč z položky PD a realizace MŠ Drážky. 
 

3) úpravu rozpočtu města na r. 2017 ve vedlejší hospodářské činnosti spočívající v přesunu   

finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč z položky Oprava balkonů 2. etapa č. p. 551 



(původně 2.000 tis. Kč na 1850 tis.Kč) na položku Výměna oken č. p. 176, 1102, 869 

(původně 400 tis. Kč na 550 tis.Kč), 

 

4) vytvoření nové položky v oddíle Kultura a tělovýchova – oprava promítací kabiny letního 

kina ve výši 150 tis. Kč, 

 

5) vytvoření nové položky v oddíle Vodní hospodářství, 

a) oprava kanalizačního řadu lokality Stržiště dle kamerové revize (doplnění Plánu obnovy 

KS) ve výši 1.000 tis. Kč, 

b) oprava vodovodního řadu ul. Škrétova (doplnění Plánu obnovy KS) ve výši 400 tis. Kč, 

c) oprava kanalizačního řadu ul. Družstevní (doplnění nákladů Plánu obnovy KS) ve výši 750 

tis. Kč, 

d) výměna 3 ks čerpadel ve výši 200 tis. Kč (1x čerpadlo ČS Dvorce – 50 tis. Kč, 1x čerpadlo 

ČS Litol - 100 tis. Kč, 1x čerpadlo Úpr. vody – 50 tis. Kč), 

 

6) navýšení položky v oddíle Vodní hospodářství – opravy šoupat vodovodní sítě města, pol. 

2321-5171-5078 (rozpočet 1.000 tis. Kč) o 1.000 tis. Kč, 

 

7) vytvoření nové položky v oddíle Požární ochrana – oprava a zateplení západní stěny 

objektu hasičské zbrojnice ve výši 300 tis. Kč, 

 

8) navýšení položky v oddíle Bydlení a komunální služby – oprava hřbitovní zdi západní 

strana, pol. 3632-5171-5057 (rozpočet 400 tis. Kč) o 1.000 tis. Kč. 

Částka 4800 tis.Kč bude přesunuta z položky Kanalizace Dvorce původně 9700 tis.Kč úprava 

na 4900 tis.Kč. 

 

9) úpravu rozpočtu města na r. 2017 v rámci odd. par. Zachování a obnova kulturních  

památek spočívající v navýšení provozní položky Obnova památek (rozpočet 200 tis. Kč) o 

180 tis. Kč, a ponížení investiční položky Příspěvek fyzickým a právnickým osobách o 180 

tis. Kč, 

 

10) úpravu rozpočtu města na r. 2017 spočívající v navýšení odd. par. 3314  pol. 5331 org. 

1029 Neinvestiční příspěvek Městská knihovna (mzdové prostředky) o 60.000 Kč na 

celkových 3.110.000 Kč z rezervního fondu,  

 

11) navýšení výdajové položky Údržba chodníků ve výši 200 tis.Kč (1630 tis.Kč na 1830 

tis.Kč) a snížení položky Kanalizace Dvorce. (4900 tis.Kč na 4700 tis.Kč). 

 

12) navýšení položky Údržba chodníků o 100 tis.Kč (z 1830 tis.Kč na 1930 tis.Kč) na 

vybudování chodníků kolem fotbalového hřiště v Litoli a snížení položky Kanalizace Dvorce 

(z 4700 tis.Kč na 4600 tis.Kč). 

 

13) úpravu rozpočtu spočívající v navýšení položky Oprava ohradní zdi III,.etapa o 55 tis.Kč 

tzn. z částky 5412 tis.Kč na 5467 tis.Kč z položky Příprava projektů na komunikace z částky 

2000 tis.Kč na 1945 tis.Kč.  

 

14) Zařazení nové položky dotace pro Centrum rodinného poradenství Semiramis ve výši 90 

tis.Kč z rezervního fondu. 

 



15) rozdělení položky Vybavení pro technickou skupinu v celkové výši 1000 tis.Kč na 

položku provozní ve výši 700 tis.Kč a 300 tis.Kč na investice. 

 

16) zařazení nové položky ve výši 50 tis.Kč Přestavba plošinové desky pro imobilní občany 

v budově čp.1032 na Husově náměstí z položky Sociální investiční program z 430 tis.Kč na 

380 tis.Kč. 

. 

 Důvodové zprávy. 
 

 

Popis problému: 

V současné době městská policie Lysá nad Labem používá silniční rychloměr ProLaser III 

/PL-DOK I. Toto zařízení bylo zakoupeno dne 25.1.2006 za částku 546 590,- Kč. Jedná se 

tudíž o zařízení staré 11 let. Při posledním seřízení přístroje před povinným ověřením ( 

tzv.cejchováním) byla zjištěna závada na hardwaru zařízení. Následná oprava stála 

10.829.50,- Kč. Při telefonické konzultaci se servisním střediskem nám bylo sděleno, že tato 

chyba se může opakovat nebo dojde k úplnému zkolabování hardwaru, což má za následek 

nefunkčnost celého přístroje. Rovněž nám bylo sděleno, že se jedná již o letitý přístroj na 

který se již nedodávají žádné náhradní díly. Zároveň nám byla zaslána nabídka na zakoupení 

přístroje nové generace za částku 483 879,- Kč.    

 

Dosavadní rozhodnutí RM + ZM : 

 

Žádné nebylo 

 

 

Návrh řešení: 

Za MP  navrhujeme schválit zakoupení nového silničního rychloměru ProLaser III/Pl-DOK II 

a navýšení rozpočtu v příslušné kapitole o částku 483 879,- Kč. 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v komisích či výborech 

 

 

Vztah k rozpočtu: 

Výdaj 483 879,- Kč v roce, kdy bude koupě realizována. O tuto částku bude třeba navýšit 

položku, z které bude částka čerpána. 

 

                                                                                                                 Bc.Luděk Přibyl 

                                                                                                         ředitel MP Lysá nad Labem 

 

 

Žádost TK Slovan Lysá n. L. o finanční příspěvek na spoluúčast k získané dotaci na 

vybudování závlahy fotbalových hřišť. 

Předkládá: pí PaedDr. Bodnárová Věra - VO ŠSVZaK 

Přednesl:   p. Ing. Otava Karel – starosta města 

 

V 10:15 hodin byl na jednání RM přizván p. Jirsa, předseda TK Slovan Lysá nad Labem, 

který seznámil přítomné členy RM se získáním dotace od Středočeského kraje ve výši 490 tis. 



Kč na Závlahy 2017, a to ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence. 

Jde o vybudování a uložení závlahy do země a její automatizaci, čímž dojde šetření s vodou 

ale i finančních prostředků. Bude se zalévat v noci, kdy se voda nevypařuje a užívat se bude 

noční proud. Připomenul, že společně s městem již zrealizovali více investiční akcích, tzn., že 

již v minulosti město poskytlo finanční příspěvek na spolufinancování získané dotace. Akci 

musí zrealizovat co nejdříve, aby se tráva, která bude odborně sejmuta a poté znovu vrácena 

na plochu, ujala. 

Pan starosta informoval p. Jirsu, že finanční požadovaný příspěvek není ve schváleném 

rozpočtu města na rok 2017 obsažen, a proto bude muset být vytvořena nová rozpočtová 

položka, která podléhá projednání ve Finančním výboru a poté schválení v ZM.  

 

Pan starosta přednesl návrh usnesení – RM I. bere na vědomí žádost TK Slovan Lysá n. L.  

o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 260 tis. Kč na spoluúčast k získané dotaci ze 

Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence ve výši 490 tis. Kč na uložení 

závlah na fotbalových hřištích do země a její automatizace, II. ukládá finančnímu odboru 

projednat ve FV vytvoření nové rozpočtové položky s názvem závlaha Stadionu TK Slovan 

Lysá n. L. ve výši 260 tis. Kč z pol. PD a realizace MŠ Drážky a úpravu rozpočtu předložit ke 

schválení ZM dne 20. 09. 2017. 

 

         

Důvodová zpráva  

 

Na stavební akci Oprava balkonů 2.etapa v č.p.551 Slepá Milovice, OSM šetří z položky  

č.109 z rozpočtového plánu v hodnotě 2.000 tis. Kč, částku cca 170.tis. Kč. OSM žádá o 

převod 150 tis. Kč z výše uvedené položky na položku č.108 Výměna oken č.p.176, 1102, 

869. Tuto částku investuje OSM do výměny zbývajících oken, která jsou v havarijním stavu 

v budovách  č.p.176 a 1102 v Masarykově ulici. 

 

 

Dosavadní rozhodnutí RM: 

Nebylo předmětem jednání 

 

Návrh řešení: 

OSM navrhuje RM souhlasit s návrhem úpravy rozpočtu 

 

Vztah k rozpočtu: 

Návrh úpravy rozpočtu                                                                  

 

  Tomáš Pilař – referent OSM  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Popis problému: 

OSM předkládá RM návrh na úpravu rozpočtu v čerpání finanční rozpočtové rezervy dle níže 

uvedených zdůvodňujících návrhů: 

 

a) návrh na zařazení nové položky v odd.Kultura a tělovýchova na opravu promítací kabiny 

letního kina – oprava fasády objektu a rekonstrukce střechy vč.dalších drobných oprav 



v areálu po ukončení letního provozu – oplechování střechy je v havarijním stavu – byla 

provedena provizorní oprava lepenkou IPA – bude provedeno nové zastřešení s vlnovkovou 

krytinou – předpoklad nákladů do 150.tis.Kč 

 

b) v oddíle Vodní hospodářství řešíme výpadek nerealizované stavby rekonstrukce vodojemu 

v částce 3.mil.Kč, který pokrýval závazek města s Provozní smlouvou o provozování 

kanalizace a vodovodu pro veřejnou spotřebu v plnění Plánu obnovy náhradními položkami 

takto: 

- oprava kanal.řadu ul. Stržiště dle hodnotícího protokolu z kamerové revize v přípravě na 

realizaci nového  

  povrchu komunikace zařazeného do investice Stř.kraje SÚS – návrh výše položky 1.mil.Kč   

-.oprava vodovodního řadu ul.Škrétova – dotčený řad je v havarijním stavu a vznikají ztráty 

vody na síti –   Stavokomplet již několikrát prováděl dílčí opravy, které jsou pro firmu i město 

ztrátové – náklad do  400.tis.Kč 

- oprava kanal.řadu v ul.Družstevní – řad v délce cca.100m byl již 4x dílč opravován – jedná 

se o starou betonovou kanalizaci, která je již v havarijním stavu – navrhujeme předělat celý 

úsek v přípravě na plánované opravy povrchu jako investice Stř.K. SÚS  - náklad do 

750.tis.Kč 

-.výměna 3 ks čerpadel – 1x čerp.stanice Dvorce v částce do 50.tis.Kč – 1x ČS Litol v částce 

do 100.tis.Kč a  1x dávkovací čerpadlo v centrální městské úpravně vody v částce do 

50.tis.Kč 

c) navýšení rozpočtové položky v odd.Vodní hosp. – pol.2321-5171-5078 opravy šoupat 

vodovodní sítě města – v rozpočtu je položka zařazena v hodnotě 1.mil.Kč a z toho je již 

čerpáno realizací opravy 4 ks šoupat v lokalitě Kačín v částce 900.tis.Kč – navrhujeme 

navýšení položky o další částku 1.mil.Kč a realizovat tak další opravy uzavíracích bodů na 

rozvodné síti městské pitné vody. Toto opatření zajistí v případě havárie na vod.řadu 

umožnění uzavírky pouze v okrajové lokalitě a zabezpečení dodávky vody bez větších 

negativních dopadů na obyvatelstvo města. 

 

Celkové náklady návrhu úprav v oddílu Vodní hospodářství jsou ve výši 3.350.tis.Kč a město 

tak splní Plán obnovy pro rok 2017. 

 

d) na základě požadavku SDH Lysá n.L. ze dne 10.7.2017 předkládáme návrh na realizaci 

opravy a zateplení západní stěny budovy hasičské zbrojnice v přípravě na plánované oslavy 

140.výročí založení sboru v roce 2018 – předpoklad nákladů je do 300.tis.Kč. 

 

e) v plánu rozpočtu letošního roku je realizace opravy ohradní zdi hřbitova západ – položka 

č.3632-5171-5057 je pokryta fin.částkou 400.tis.Kč – v přípravě dokumentace k realizaci díla 

byly provedeny sondy uložení dotčené zdi a bylo zjištěno, že je nutné provést odvodňovací 

drenáž v celé délce 225bm, opravu omítek a zbudování 3 ks opěrných zděných pilířů – na dílo 

je zpracována PD s výkazem výměr na celkovou částku dle současných cenových norem 

1.407.tis.Kč – navrhujeme navýšení položky o 1.mil.Kč  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:   

Nebylo předmětem jednání 

 

Návrh řešení: 

OSM doporučuje souhlasit s předloženým návrhem usnesení 

 

Stanovisko k návrhu: 



Nebylo projednáno v komisích či výborech 

 

 

Vztah k rozpočtu:   

 Celkové náklady návrhu úpravy rozpočtu jsou v celkové výši 4.800.tis.Kč v čerpání 

rozpočtové rezervy letošního roku 

 

František Blažek OSMI 

 

 

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Dne 24. 07. 2017 podatelna MěÚ zaevidovala žádost ředitelky Městské knihovny Lysá nad 

Labem paní Ing. Jany Bajerové. Paní ředitelka informuje o nařízení vlády č. 168/2017 

z 31.05.2017, podle níž se zvyšují tarifní platy zaměstnanců zařazených v knihovnách 

s účinností od 01.07.2017. Toto zvýšení nebylo při přípravě rozpočtu na podzim 2016 známo.  

V žádosti paní ředitelky je podrobný propočet, kolik navýšení činí, tj. 53 873 Kč.  

V usnesení je uvedena částka zaokrouhlená na 60 000 Kč. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

V této věci nebylo. 

 

Návrh řešení: 

Kancelář MěÚ doporučuje radě města schválit navýšení mzdových prostředků do rozpočtu 

Městské knihovny Lysá nad Labem na rok 2017 o 60 000 Kč na celkových 3 110 000 Kč 

z rezervního fondu, a to po schválení rozpočtového opatření v ZM dne 20.09.2017, 

předložit 

zastupitelstvu města 14. rozpočtové opatření: 

Rezervní fond    - 60 000 Kč 

3314 5331 1029 Rozpočet MěK 3 050 000 3 110 000 + 60 000 Kč 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Rezervní fond se sníží o 60 000 Kč, rozpočet MěK na rok 2017 se zvýší o 60 000 Kč. 

Z rozpočtu 3 050 000 Kč je k 30.06.2017 čerpáno 1 779 000 Kč. 

 

 

          Ing. Miloš Dvořák 

                                                                                         tajemník 

 

Důvodová zpráva. 

 

Popis problému: 

Odbor ŠSVZaK předkládá Radě města Lysé nad Labem ke schválení žádost o úpravu 

rozpočtu na kapitole 3322 - Zachování a obnova kulturních památek – přesun finančních 

prostředků z položky Příspěvek fyzickým osobám ve výši 180.000,- Kč na položku Obnova 

památek a upravit ji na částku 380.000,- Kč. Úpravu navrhujeme z důvodu, že již z položky 



Příspěvek fyzickým osobám nebudeme čerpat a v rámci položky položku Obnova památek 

bude dle návrhu pana starosty v letošním roce realizována obnova kapličky v Lysé n.L. – 

Litoli a další restaurátorské práce. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Dosud nebylo projednáno. 

 

Návrh řešení: 

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury doporučuje RM: 

schválení úpravy rozpočtu na kapitole Zachování a obnova kulturních památek: 

Obnova památek                     200.000,- Kč: úprava + 180.000,- Kč - po úpravě: 380.000,- Kč 

Příspěvek fyzickým osobám   200.000,- Kč: úprava   -180.000,- Kč - po úpravě:   20.000,- Kč. 

  

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v žádné ani výboru. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu na rok 2017 dojde pouze k přesunu finančních prostředků na kapitole Zachování a 

obnova kulturních památek. 

 

 

 

     Hana Nesměráková 

   Referentka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury   

Důvodová zpráva 

Popis problému: 

 

OMI žádá navýšení rozpočtu u jednotlivých níže uvedených probíhajících stavebních akcí                        

o částku pokrývající honorář stavebního dozoru. 

 

1. je v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 1.196,- tis. Kč v položce s názvem 

„Komunikace Na Výsluní“ o částku 23.000,- Kč s DPH. 

2. je v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 5.928,- tis. Kč v položce s názvem 

„Komunikace K Borku“ o částku 50.000,- Kč s DPH. 

3. je v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 796,- tis. Kč v položce s názvem 

„Chodník směrem k Černým vratům “ 19.000,- Kč s DPH. 

4. je v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 5.412,- tis. Kč v položce s názvem 

„Oprava ohradní zdi III. etapa“.  
 

                                                                                                 Ing.Caroline Chudobová  

  

Důvodová zpráva 

žádáme Vás o navýšení položky 221 – Pozemní komunikace – údržba chodníků o 200tis.Kč. 

Odůvodnění: 

 

V rozpočtu pro r. 2017 byla schválena částka ve výši 1,630tis.Kč. Doposud je odčerpána 

částka ve výši 734.200,-Kč ( rekonstrukce chod. v ul. B. Němcové – 688.220,- a drobné 

opravy v celkové výši 45.980,-Kč). V současnosti je vypsána VZ na rekonstrukci chodníku 

Sídliště I. et. – od ul. Resslova po č.p. 1426, kde počítáme s náklady ve výši cca 850tis-Kč. 

Ing. Rybová (SM – zeleň) zadala frézování pařezů po sedmi lípách, jejichž odstranění bylo 



povoleno. Bude potřeba pod zvedající se dlažbou  odstranit kořeny a přeložit místa, která byla 

kořeny nadzvednuta. S touto realizací nebylo v rozpočtu pro letošní rok počítáno. V některých 

případech, např. u domu č.p.1028 bude nutné přeložit i vjezd – kořeny zasahovaly až sem a 

dlažba je zvednutá a popraskaná.  (Vjezd je dle zákona o pozemních komunikacích stavebně 

majetkem majitele přilehlé nemovitosti, ale toto poškození jde za městem).  

 

Po schválení navýšení finančních prostředků, bude na položce 221 – Pozemní komunikace - 

údržba chodníků, výchozí  celková částka ve výši 1,830tis.Kč.  

 

 Vrbová Lenka 

 referent SM 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

OSM obdržel žádost FC Litol od pana Mazáčka o dostavbu chodníku kolem fotbalového 

hřiště, který měl být zbudován v rámci rekonstrukce hřiště v roce 2015. Na chodník byl, dle 

zástupců FC Litol nakoupen materiál, avšak jeho výstavba nebyla dokončena v plném 

rozsahu. Materiál na dostavbu chodníku je z části uložen v „garáži“ a z větší části venku. Je 

tedy volně přístupný a dochází k jeho postupnému rozkrádání. Rekonstrukce hřiště probíhala 

zcela v režii FC Litol a město na ni přispělo finanční dotací. 

Zástupci FC Litol zadali zpracování dvou nabídek na dostavbu chodníku. Nabídky se , dle 

vyjádření zástupců FC, pohybují v rozmezí 50 až 80 tis. Kč bez DPH. Je třeba dokoupit a 

založit do betonového lože obrubníky, nakoupit a srovnat štěrk, položit a zažehlit zámkovou 

dlažbu a zasypat ji pískem. Celkově se jedná o plochu k dostavbě o výměře cca 102 m2. 

V minulém období došlo k odkupu budovy zázemí klubu městem za 1,- Kč s tím, že město 

provede rekonstrukci této budovy v hodnotě 1 501 000,- Kč (hodnota odhadu). Zastupitelstvo 

uložilo OSM provést rekonstrukci do konce letošního roku i přes skutečnost, že nebyl 

k dispozici projekt. OSM tedy provedl některé práce, které na PD nenavazují (čištění studny, 

oprava bojlerů,..) a dodávku PD pravidelně urgoval. Ta je třeba pro zajištění stavebního 

povolení. PD jsme obdrželi minulý týden a ihned jsme ji zaslali odpovědným orgánům se 

žádostí o vyjádření. Z výše uvedeného je zřejmé, že SP bude k dispozici nejdříve koncem 

tohoto roku, a že rekonstrukci bude možno soutěžit a realizovat až v roce 2018. 

Letos tedy nedojde k významnému čerpání položky určené na rekonstrukci a je tedy možné 

část peněz využít na dostavbu chodníku, pokud bude tato dostavba odsouhlasena. Následně 

ale bude nutno položku převést jako rozpracovanou stavbu do příštího roku a doplnit ji na 

původní hodnotu, aby bylo možné rekonstrukci provést. 

Po projednání možností financování s Finančním odborem OSM navrhuje raději navýšit 

položku údržba chodníků 2219-5171-1071 o 100 tis. Kč z původních 1 630 tis na 1 730 tis. 

Kč. Jako zdroj je navržena položka Kanalizace Dvorce, kde dojde ke změně z původních 

9 700 tis. Kč na 9 600 tis. Kč. 

 

                                                                                                  Ing.Vladimír Kopecký 

 

 

 

Důvodová zpráva 

 



 

Popis problému: 

Orgán sociálně právní ochrany dětí /dále jen „OSPOD“/ MěÚ Lysá nad Labem začal zejména 

z důvodu nárůstu klientely a složitosti případů v roce 2016 aktivně využívat služeb Centra 

rodinného poradenství Semiramis z. ú. /dále jen „Centra“/, které nabízí zejména tyto služby: 

 Základní poradenství pro rodiče – Jedná se o práci s rodinou nebo jejími 

jednotlivými členy, během které se předávají základní informace z oblasti sociální, 

trestně právní či zdravotní. Smyslem je zklidnění situace v rodinném prostředí, 

stanovení základních komunikačních a funkčních pravidel a podpora v rozhodnutí o 

využití návazné specializované pomoci. 

 Dlouhodobé rodinné poradenství – Dlouhodobé setkávání s ohroženou rodinou jako 

celkem, ve kterém je každý jeho člen důležitý. Vše, co se uvnitř rodiny odehrává, 

každého z jejích členů ovlivňuje a každý její člen má jiná přání a očekávání. Rodina je 

důležitým faktorem, který může být jednou z příčin rizikového chování u dětí a 

mládeže, ale také může být významným pomocníkem při omezení takového chování a 

jeho úplném zastavení. Hlavním cílem této služby je úprava mechanismů uvnitř 

rodiny, navozující resp. obnovující její dlouhodobou funkčnost. 

 Odkazy a zprostředkování návazných služeb – Klientům se zprostředkovává 

kontakt s následnou péčí, ale i s příslušnými úřady. Podávají se informace, jak využít 

další možnosti v oblasti sociálních a zdravotních služeb. 

 Pomoc při uplatňování práv a zájmů klienta – Jedná se především o trénink 

sociálních dovedností, který slouží k tomu, aby si klient dokázal sám zajistit např. 

zaměstnání a bydlení a v zásadě vede ke zkvalitnění klientova života. 

 

Za uvedené služby byla „Centru“ na základě Dohody o spolufinancování a vystavených faktur 

zaplacena v roce 2016 částka 90.000,00 Kč z ÚZ 13011 (Dotace na činnost vykonávané 

obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí). V roce 2017 

spolupráce zdejšího „OSPOD“ s „Centrem“ pokračuje a počet klientů se zvyšuje. Za 1. 

pololetí roku 2017 „Centrum“ spolupracovalo na doporučení zdejšího „OSPOD“ s 35 

rodinami, což je oproti 1. pololetí roku 2016 kdy jich bylo 12 enormní nárůst. V březnu 2017 

„Centrum“ požádalo o finanční příspěvek ve výši 90.000,00 Kč na rok 2017. Rada města na 

svých jednáních dne 04.04. a 18.04.2017 vždy žádost OŠSVZaK o finanční příspěvek pro 

„Centrum“ odložila s tím, že rozhodne až dle výše poskytnuté dotace (ÚZ 13011) na druhé 

pololetí 2017. Příspěvek včetně rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MPSV byl na zdejší 

úřad doručen začátkem srpna. V letošním roce však byla bohužel upravena metodika MPSV 

na využití Dotace na činnost vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-

právní ochrany dětí z které vyplývá, že poskytování služeb „Centra“ z této nelze hradit. 

Z vyžádaného stanoviska KÚ Středočeského kraje je to zřejmé: „Úhrady za poskytování 

služeb rodinného poradenství resp. podmínky pro využití dotace za poskytování poradenské 

pomoci upravuje čl. 25 výše uvedené metodiky, a orgány SPOD jsou povinny se jimi řídit. 

Poskytování sociálně-právní ochrany je pro klienta, tedy cílovou skupinu rodičů a dětí, ze 

zákona bezplatná. Stejně tak je ve vztahu k cílové skupině povinně bezplatnou službou i 

v rozsahu vydaného pověření k výkonu SPO zajišťovaného právnickými a fyzickými osobami. 

Pravidla čerpání dotace jsou nastavena tak, aby v zásadě nedocházelo k jevu, který by bylo 

možné označit jako obcházení dotační politiky, kdy by byla nepodpořená nebo nedostatečně 

podpořená sociální služba saturována z dotace na výkon SPOD, aniž by nebyly vyčerpány 

všechny možnosti, jak poradenskou službu zajistit na dostupném území i bez finanční podpory 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí.“  

 

 



K 31.12.2016 bylo ve spádové oblasti ORP Lysá nad Labem 6.080 dětí s trvalým pobytem. 

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a jeho vyhlášky č. 473/2012 Sb. 

týkající se standardů kvality „OSPOD“ zejména kritéria 4b by mělo být personální zajištění 

výkonu „OSPOD“ přiměřené právě počtu dětí. Vzhledem k počtu dětí a míře náročnosti 

sociálně-právní ochrany, kdy je ORP Lysá nad Labem označeno jako město se zvýšenou 

mírou náročnosti, je pro výpočet personálního obsazení „OSPOD“ brán počet 700 dětí 

s trvalým pobytem na 1 pracovníka. Dle uvedeného by tedy zdejší „OSPOD“ měl mít 8,7 

pracovního úvazků oproti 7 současným. Využíváním služeb „Centra“ zdejší „OSPOD“ 

alespoň částečně kompenzuje nedostatečné personální obsazení a je současně i ekonomičtější 

variantou než je personální navýšení. Přílohou č. 1 je Veřejnoprávní smlouva mezi Městem 

Lysá nad Labem a Centrem rodinného poradenství SEMIRAMIS z.ú. Přílohou č. 2 je Žádost 

o finanční příspěvek na realizaci služeb Centra rodinného poradenství SEMIRAMIS z.ú. na 

rok 2017. 

 

 Ing. Tomáš Najmon 

 

 

Důvodová zpráva. 

Popis problému: 

Zastupitelstvo města schválilo 14.12.2016 rozpočtovou položku Vybavení technické skupiny 

ve výši 1000 tis.Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že je potřeba objednat nejen provozní položky, 

ale i investiční (to znamená v hodnotě nad 40 tis.Kč) je předložen návrh na úpravu rozpočtu. 

Rozdělení provozní položky s názvem Vybavení technické skupiny na provozní ve výši 700 

tis.Kč a 300 tis.Kč na investice. 

                                                                                                Ing.Polenová Ivana 

 

Důvodová zpráva. 

 

Popis problému: 

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury společně s odborem Správy majetku 

žádá radu města o schválení dotace na předělání sklápění přepravní desky plošiny 

z manuálního na automatické. Jedná se o plošinu typu CPM 300 pro imobilní občany, která 

byla nainstalována v budově  čp. 1032 na Husově náměstí v Lysé nad Labem. Tato plošina 

měla zpřístupnit vstup do zubní ordinace k MUDr. P. Zemanovi a do kardiologické ordinace 

k MUDr. A. Omáčkovi, které jsou v 1. patře a vstup k nim byl pouze po velmi příkrém 

schodišti. Z tohoto důvodu byla v loňském roce v červnu naistalována manuální plošina. Jsou 

však problémy s obsluhou plošiny.  

Proto odbor SM opět oslovil firmu, která plošinu instalovala, zda by ji nyní mohla předělat 

z manuální na automatickou. Jedná se o firmu MANUS Prostějov, spol. s r.o., Za drahou 

4332/4, 796 87  Prostějov. Dle našich požadavků mohou plošinu předělat za cenu 48.400 Kč 

vč. DPH. 

 

Odbory ŠSVZaK a SM předpokládají další vícenáklady, proto na předělání plošiny navrhují 

ze Sociálního investičního programu schválit částku ve výši 50.000 Kč. 

 

Odbor ŠSVZaK bude ze Sociálního investičního programu financovat předělání plošiny 

včetně vícenákladů do výše 50.000 Kč, odbor SM provede realizaci této akce. 

 

                                                                                                         Alena Uhlířová  


