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Zastupitelstvo města Lysé nad Labem 

          

konané dne 1.11.2017 

          

Návrh na vyplacení pozastavené dotace z Programu na činnost sportovní organizace 

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

Rada města projednala návrh dne 12.09.2017 usn. č. 664 

Usnesení č. 631 

Rada města 

 

p ř e d k l á d á  

ZM dne 01. 11. 2017 ke schválení vyplacení pozastavené dotace z Programu na činnost 

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

TSK Dynamik, z.s. ve výši 221.600 Kč a veřejnoprávní smlouvu. 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města  

 

s c h v a l u j e 

vyplacení dotace z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se 

sídlem v Lysé nad Labem ve výši 221 160,- Kč TSK Dynamik, z.s. včetně veřejnoprávní 

smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Důvodová zpráva 

Popis problému:   

Odbor ŠSVZaK předkládá RM návrh na vyplacení pozastavené dotace z Programu na činnost 

sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem (dále jen „Program 

na činnost“) pro TSK Dynamik, z.s.. ZM dne 29.03.2017 schválilo pozastavení vyplacení 

dotace pro TSK Dynamik, z.s. z důvodu toho, že nesplnil legislativní požadavky 

do stanovené tříleté lhůty a nebyl zaregistrovaný podle současné právní normy. 

V původních materiálech bylo přiloženo i usnesení soudu, které nařizovalo klubu: „Účastníku 

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

účastníka“. Vzhledem k tomu, že TSK Dynamik, z.s. měly být vyplaceny nemalé finanční 

prostředky, navrhl odbor ŠSVZaK pozastavit vyplacení dotace do doby, než budou vyjasněny 

všechny nesrovnalosti a bude obnovena činnost klubu. Rodiče dětí upozornily na nejasnosti 

v účetnictví klubu TSK Dynamik, z.s., a proto odbor ŠSVZaK požádal o provedení kontroly 

vyúčtování. 

Dne 28.03.2017 proběhla kontrola vyúčtování dotace klubu TSK Dynamik, z.s., jejíž výsledek 

potvrdil správnost vyúčtování a nebyly shledány pochybnosti. Nové oficiální zapsání klubu 

do spolkového rejstříku proběhlo 02.03.2017.  

Během následujících měsíců došlo v klubu k neshodám, které vyústily v rozdělení klubu na 2 

různé kluby s tím, že původní klub TSK Dynamik, z.s. funguje nadále a dne 08.09.2017 došlo 

k registraci a vzniku dalšího nového klubu s názvem Dance Emotion.  

Vzhledem k tomu, že klub TSK Dynamik, z.s. byl zapsán do spolkového rejstříku a kontrolou 

vyúčtování dotace nebylo ze strany příjemce shledáno žádné pochybení vůči poskytovateli 

dotace, doporučuje odbor ŠSVZaK vyplacení dotace v plné výši. Žádosti spolku Dance 

Emotion nebyla podána v souladu se Statutem Programu na činnost sportovní organizace 

pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem neboť v době lhůty pro podávání žádostí 

z tohoto Programu spolek neexistoval, a proto mu nelze vyplatit žádnou dotaci. Tento spolek si 

může požádat o dotaci z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let 

se sídlem v Lysé nad Labem na rok 2018.    

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Usnesení č. 101 ze dne 07.02.2017 

Rada města 

I. s c h v a l u j e 

předložený návrh na 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. 

II. d o p o r u č u j e 

ZM dne 15. 02. 2017 rozdělení dotací ke schválení. 

 

Usnesení č. 8 ze dne 15.02.2017 

Zastupitelstvo města 
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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, 

TSK Dynamik 221.160 Kč, SDH Lysá n. L. 69.294 Kč, SDH Byšičky 35.062 Kč, Taekwondo 

149.991 Kč. 

 

Usnesení č. 211 ze dne 21.03.2017 

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. 

 

Usnesení č. 41 ze dne 29.03.2017 

Zastupitelstvo města 

 

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. 

 

Návrh řešení: 

Odbor ŠSVZaK navrhuje RM:  

I. s c h v á l i t 

vyplacení dotace z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se 

sídlem v Lysé nad Labem ve výši 221 160,- Kč TSK Dynamik z.s. včetně veřejnoprávní 

smlouvy. 

II. d o p o r u č i t  

ZM návrh ke schválení. 

 

 

Stanovisko k návrhu: 
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Bylo projednáváno v komisi pro cestovní ruch a sport: 

„K bodu 2/ Sportovní komise: 

 Doporučuje rozdělit nevyplacenou dotaci z Programu na činnost sportovní organizace pracující 

s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem pro rok 2017 Tanečnímu klubu a na jaře nově 

vzniklému spolku Dance Emotion Lysá nad Labem poměrnou částí dle vykázané členské 

základny. 

Vztah k rozpočtu: 

ZM schválilo dne 15.02.2017 usn. č. 8 částku 221 160,- Kč pro TSK Dynamik na činnost 

sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem z kapitoly Kultura, 

položky Program na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé 

nad Labem. 

                                                         

                                                                                                     podpis zpracovatele 

                                                                                                         Aneta Dušková 

                                           referent odboru ŠSVZaK 

 

Přílohy: 

1) Pověření ke kontrole (str. 5) 

2) Zápis z kontroly vyúčtování dotace spolku TSK Dynamik, z.s., Lysá n. L. (str.6) 

3) Výpis ze spolkového rejstříku – Dance Emotion (str. 7-8) 

4) Výpis ze spolkového rejštříku – TSK Dynamik (str. 9-11) 

5) Žádost Dance Emotion včetně seznamu dětí (str. 12-14) 

6) Tabulka – Program na činnost sport.org. pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé 

n.L. na rok 2017 (str. 15) 

7) Statut Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem 

v Lysé nad Labem (str. 16-18) 
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Program na činnost sportovních organizací se sídlem v Lysé nad Labem pracujících s dětmi do 18 let r. 2017 celkem  2 000 000,-Kč 

Žádatelé - 
SPORTOVNÍ 
organizace 

Počet 
dětí 

50% 
Dotace 

Náklady v 
tis. 

40% 
Dotace 

Výkonost 
- body 

10% 
Dotace  

DOTACE 
CELKEM 

Dotace 
r.2016 

Vyúčtov.dotace 
za min. rok 

dodáno 

Datum 
žádosti 

Zaokrouhlené 
částky 

TJ Sokol 265 240036,2 880 493 102911,1 2 14814,81 357762 278722 ano 30.01. 357762,00 

Tenisový klub 19 17210,1 168 906 19741,6 2 14814,81 51767 43 877 ano 23.01. 51766,00 

TJ Sokol - stolní 
tenis 

11 9963,8 22 700 2653,2 2 14814,81 27432 22 467 ano 30.01. 
27431,00 

Kynologická 
organizace 

7 6340,6 130 868 15295,7 2 14814,81 36451 33 923 ano 31.01. 
36451,00 

Veslařský klub 80 72463,8 1 341 216 156760,0 2 14814,81 244039 210 402 ano 27.01. 244038,00 

FK Slovan - kopaná 109 98731,9 1 189 500 139027,6 2 14814,81 252574 236 577 ano 23.01. 252574,00 

TK Slovan - aerobic 50 45289,9 285 000 33310,5 2 14814,81 93415 83 793 ano 30.01. 93415,00 

TK Slovan - volejbal 19 17210,1 78 803 9210,4 2 14814,81 41235 44 277 ano 10.01. 
41235,00 

FK Litol - kopaná 45 40760,9 500 000 58439,5 2 14814,81 114015 114 966 ano 31.01. 114015,00 

Šachový klub JOLY 60 54347,8 774 317,83 90501,5 2 14814,81 159664 147 483 ano 23.01. 159664,00 

Junák 85 76992,8 216 000 25245,9 0 0 102239 89 081 ano 30.01. 102238,00 

MPS 27 24456,5 26 390 3084,4 0 0 27541 26 390 ano 24.01. 27540,00 

Biliár klub 7 6340,6 22 328 2609,7 1 7407,407 16358 11 993 ano 30.01. 16357,00 

TKS Dynamik 129 116847,8 765 727,99 89497,5 2 14814,81 221160 169 566 ano 10.01. 221160,00 

SDH Lysá nad 
Labem 

38 34420,3 235 000 27466,6 1 7407,407 69294 54 050 ano 31.01. 
69294,00 

SDH Byšičky 22 19927,5 66 118 7727,8 1 7407,407 35063 32 434 ano 23.01. 35062,00 

Taekwon-do 131 118659,4 141 318 16517,1 2 14814,81 149991 10 000 ano 31.01. 149991,00 

CELKEM 1104 1000000 6844685,8 800000 27 200000 2000000 1610001     1999993,00 

            

 

 



16 
 

 

Program 
na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let 

se sídlem v Lysé nad Labem 

 
 

S T A T U T 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
Město Lysá nad Labem zřizuje Program na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, 
který je začleněn do seskupení položek oddílu Kultura.  
 
Program na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem“ j e systémem finanční podpory 
právnickým osobám kromě příspěvkových organizací města. 
 
 

Článek II. 
Zdroje programu 

 
Program probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Město Lysá nad Labem vkládá do programu finanční prostředky dle svých rozpočtových možností na základě usnesení zastupitelstva 
města o rozpočtu na příslušný kalendářní rok.  
 

Článek III. 
Rozhodování o přidělení dotace 

 
O poskytnutí dotace a jejího výši rozhoduje rada města nebo zastupitelstvo města na základě návrhu odboru školství, sociálních věcí, 
zdravotnictví a kultury a příslušné komise.  
 
Rozdělení dotací vychází z těchto kritérií: 

1) Počet členů organizace do 18 let 
50% z celkové částky 
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2) Náklady organizace za minulý rok  
40% z celkové částky  

3) Výkonnost organizace (dle dosažených úspěchů) 
10% z celkové částky 

Konečné částky dotací jsou zaokrouhleny na stovky. 
 
Na poskytnutí dotace není právní nárok.  
 
 

Článek IV. 
Podání žádosti 

 
Žádost na projekt se musí doručit ve dvojím vyhotovení na Městský úřad v Lysé nad Labem v termínu do 31.1. aktuálního roku, na 

který je dotace žádána. Podmínkou přijetí této žádosti je současné předložení aktuálního jmenného seznamu členů do 18 let včetně 

data narození. (Děti, které v letošním roce dosáhnou věku 18 let, mohou být do seznamu zahrnuty.) 

Povinná příloha žádosti je i vyúčtování dotace přijaté od města Lysá n.L. v loňském roce včetně kopií dokladů o nákladech do výše 
poskytnuté dotace v loňském roce. 
 
Dále je možné doručit žádost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, která má stejné právní účinky jako doručení 

písemného vyhotovení na podatelnu městského úřadu. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy 

se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. 

 
Přidělené finanční prostředky musí být vyčerpány v daném kalendářním roce. 
 
Formulář žádosti a závěrečné zprávy (vyúčtování) je dostupný na www.mestolysa.cz 
 
 
 

Článek V. 
Povinné náležitosti projektu 

 
a) kompletně a pravdivě vyplněný formulář   
b) kopie dokladu o registraci organizace 
c) doklad o oprávnění příslušné osoby jednat za organizaci  
d) jmenný seznam členů do 18 let včetně data narození 
e) vyúčtování dotace přijaté od města Lysá nad Labem v loňském roce včetně kopií dokladů o nákladech do výše poskytnuté dotace 
v loňském roce 
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Článek VI. 
Podmínky pro přiznání dotace 

 
Základní kritéria 
a) soulad činnosti s dotačním programem 
b) soulad činnosti s obecně platnými právními předpisy 

 
 

Článek VII. 
Vyúčtování poskytnuté dotace 

 
Vyúčtování projektu musí být doručeno společně s žádostí odboru ŠSVZaK, a to prostřednictvím formuláře Vyúčtování poskytnuté 
dotace. 
 
V případě nedodání V yúčtování poskytnuté dotace vč. kopií dokladů, případně uvedení nepravdivých údajů či jiného rozporu s 
pravidly pro poskytování dotací musí být poskytnutá dotace vrácena v rozsahu dle rozhodnutí Rady města Lysá nad Labem. 
 

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Lysá nad Labem.  
Zastupitelstvo města schválilo statut Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad 
Labem dne 04.11.2015 usnesením č. 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     --------------------------------- 
                                                                                                Mgr. Jiří Havelka 

                                                                                                starosta 
                                                                                                  města Lysá nad Labem 
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