
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 01.11. 2017 

 

Návrh na revokaci usnesení ZM 19.07.2017 – změna podmínek 

 

 

Zastupitelstvo města dne 19.07.2017 přijalo toto usnesení: 

 

Usnesení č. 109 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 11. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové 

položky FK Litol – správa a údržba areálu v částce 200 tis. Kč přesunem z položky Údržba 

sportovních areálů, dětských hřišť, platy (1.400 tis. Kč) za podmínek: 

1) Poměrné částky z finančního objemu uvedeného výše budou po doložení písemné žádosti 

nebo faktury podepsané současně zástupci spolku J. Boreckým i P. Mazáčkem proplaceny 

pokladnou města v hotovosti jedné z výše uvedených osob vždy na konci kalendářního 

měsíce. 

2) Město Lysá nad Labem je oprávněno ověřovat, zda doložené výdaje byly skutečně použity 

na opravu a údržbu sportovního areálu. V případě, že bude zjištěn nesoulad, resp. vyvstanou 

pochybnosti, vyzve Město Lysá n. L. FK Litol k nápravě, případně bude FK Litol povinen 

tyto finanční prostředky vrátit. 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

s c h v a l u j e 

 

zrušení podmínky č. 1 z výše uvedeného usnesení ZM ze dne 19.07.2017. 

 

 Podpis předkladatele: 

 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty: 

       

 

 

 



Důvodová zpráva 

Dne 19.07.2017 se konalo zasedání zastupitelstva města, které mělo projednat a schválit 

smlouvu o výpůjčce sportovního areálu. Vzhledem k okolnostem nebyla smlouva projednána. 

Zastupitelstvo ve snaze nebrzdit fungování areálu FK Litol a zajistit proplácení vynaložených 

nákladů  přijalo usnesení, podle něhož měly být pokladní doklady kontrasignovány oběma 

stranami („starý“ a „nový“ předseda, František Borecký a Petr Mazáček). 

Tento mechanismus vzhledem ke vztahům obou pánů nezačal fungovat. Věc vyvrcholila 

podáním písemné rezignace všech členů nového výboru. 

Z toho vyplývá, že jedinou oprávněnou osobou k nakládání s financemi FK Litol je pan 

František Borecký. Podmínka č. 1 je neopodstatněná, a proto navrhuji její zrušení. 

 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

Usnesení č. 109  Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 11. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové 

položky FK Litol – správa a údržba areálu v částce 200 tis. Kč přesunem z položky Údržba 

sportovních areálů, dětských hřišť, platy (1.400 tis. Kč) za podmínek: 

1) Poměrné částky z finančního objemu uvedeného výše budou po doložení písemné žádosti 

nebo faktury podepsané současně zástupci spolku J. Boreckým i P. Mazáčkem proplaceny 

pokladnou města v hotovosti jedné z výše uvedených osob vždy na konci kalendářního 

měsíce. 

2) Město Lysá nad Labem je oprávněno ověřovat, zda doložené výdaje byly skutečně použity 

na opravu a údržbu sportovního areálu. V případě, že bude zjištěn nesoulad, resp. vyvstanou 

pochybnosti, vyzve Město Lysá n. L. FK Litol k nápravě, případně bude FK Litol povinen 

tyto finanční prostředky vrátit. 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v komisích ani výborech. 

 

Vztah k rozpočtu 

Náklady na činnost FK Litol jsou zahrnuty v rozpočtu města na rok 2017 ve výši 200 tis. Kč. 

           

Přílohy: 

Nejsou 

                                                                                            Jan Krumpholc, člen zastupitelstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


