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Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

 

 

         konané dne 01. 11. 2017 

 

 

Úprava rozpočtu města na r. 2017 – 22. rozpočtové opatření. 

 

 
Rada města projednala dne 27. 09. 2017 a usn. č. 588 

Rada města  

 

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na rok 2017 - 17. rozpočtové opatření takto: 

1) Přijetí dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 112.035 Kč. 

2) Přijetí dotace pro MŠ Pampeliška 1. záloha na projekt Šablony ve výši 251.360,40 Kč. 

3) Přijetí dotace pro MŠ Mašinka 1. záloha na projekt Šablony 220.158 Kč. 

4) Přijetí dotace pro MŠ Čtyřlístek 1. záloha na projekt Šablony 314.054,40 Kč. 

5) Přijetí dotace na prezidentské volby záloha 30.000 Kč. 

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

Rada města projednala dne 10. 10. 2017 a usn. č. 617 

Rada města  

 

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 18. rozpočtové opatření na kapitole 331 Kultura 

spočívající v navýšení položky Propagační materiál (původně 400 tis. Kč) na 457 tis. Kč, a 

ponížení položky Restaurování 2 ks sloupků branky pro pěší (původně 300 tis. Kč) na 243 tis. 

Kč. 

 

Rada města projednala dne 10. 10. 2017 a usn. č. 621 

Rada města  

 

s c h v a l u j e    

1) navýšení finančních prostředků Klubu důchodců Lysá n. L. na činnost na rok 2017 o 

10.000 Kč z pol. Ostatní činnost v kultuře, 

 

2) úpravu rozpočtu na r. 2017 – 19. rozpočtové opatření na kapitole 331 Kultura spočívající 

v navýšení položky Zájmová činnost seniorů (původně 190 tis. Kč) na 200 tis. Kč, a ponížení 

položky Ostatní činnost v kultuře (původně 300 tis. Kč) na 290 tis. Kč. 

 

Rada města projednala dne 24. 10. 2017 a usn. č. 642 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

1) cenovou nabídku firmy Project ISA, s. r. o., Praha - Horní Počernice, Markupova 2854/2a, 

PSČ 19300, IČO 28465881, na rozšíření projektové dokumentace o variantu č. 1, 
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2) 20. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky s názvem „PD rekonstrukce a 

vystrojení vodojemu“ (původně částka 1.561 tis. Kč Kč) o částku 376 tis. Kč z položky s 

názvem „Kanalizace Dvorce“, 

 

II. u k l á d á 

starostovi města uzavřít dodatek smlouvy o dílo. 

Termín: do 30. 11. 2017 

 

Rada města projednala dne 24. 10. 2017 a usn. č. 668 

Rada města  

 

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na r. 2017 - 21. rozpočtové opatření spočívající v: 

1) přijetí dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 15.000 Kč, 

2) přijetí dotace na volby ve výši 164.034 Kč, 

3) snížení dotace na Šablony pro ZŠ Komenského ve výši 536.347,60 Kč. 

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

 

Rada města projednala dne 24. 10. 2017 a usn. č. 644, 646, 647, 648, 649, 650. 

Částečné výpisy z usnesení: 

 

Usnesení č. 644 

Rada města  

 

d o p o r u č u j e  

ZM dne 01. 11. 2017 úpravu rozpočtu města na r. 2017 spočívající ve zrušení investiční 

položky PD Za Labem ve výši 150 tis. Kč a přesunutí částky do provozní položky Údržba 

komunikací s tím, že oprava komunikace Za Labem bude provedena začátkem r. 2018. 

 

Usnesení č. 646 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající ve zřízení nové položky s názvem „MŠ 

Mašinka PD rekonstrukce hospodářské budovy“ ve výši 400 tis. Kč a s ponížení položky „PD 

a realizace MŠ Drážky“ o 400 tis. Kč, 

 

Usnesení č. 647 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

1) úpravu rozpočtu města na r. 2017 spočívající ve zřízení nové položky s názvem „PD 

komunikace Průmyslová“ ve výši 340 tis. Kč a ponížení pol. „Příprava projektů komunikace“ 

o 340 tis. Kč, 
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Usnesení č. 648 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

1) úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající ve zřízení nové položky s názvem „PD 

kanalizace Višňovka“ s částkou 242 tis. Kč, a ponížení pol. „Kanalizace Dvorce“ o 242 tis. 

Kč. 

 

Usnesení č. 649 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města na r. 2017 spočívající ve zřízení nové položky s názvem „PD 

revitalizace části zámeckého parku“ s částkou 100 tis. Kč a ponížení položky „PD a realizace 

MŠ Drážky“ o 100 tis. Kč, 

 

Usnesení č. 650 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města na r. 2017 spočívající ve zřízení nové položky s názvem „ Dostavba 

pavilonu C a výstavba šaten“ ve výši 230 tis. Kč a ponížení položky „PD a realizace MŠ 

Drážky“ o 230 tis. Kč, 

 

+ u všech usnesení  

p ř e d k l á d á  

ZM dne 01. 11. 2017 úpravu rozpočtu ke schválení. 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 

 

I. b e r e   n a    v ě d o m í 

rozpočtové opatření č. 16, č. 17, č. 18, č. 19., č. 20., č. 21 schválené dle rozpočtových 

pravidel, 

 

II. s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 22. rozpočtové opatření takto: 

1) zrušení investiční položky PD Za Labem ve výši 150 tis. Kč a přesunutí částky do provozní 

položky Údržba komunikací s tím, že oprava komunikace Za Labem bude provedena 

začátkem r. 2018, 

 

2) zřízení nové položky s názvem „MŠ Mašinka PD rekonstrukce hospodářské budovy“ ve 

výši 400 tis. Kč a s ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 400 tis. Kč, 

 

3) zřízení nové položky s názvem „PD komunikace Průmyslová“ ve výši 340 tis. Kč a 

ponížení pol. „Příprava projektů komunikace“ o 340 tis. Kč, 

 

4) zřízení nové položky s názvem „PD kanalizace Višňovka“ s částkou 242 tis. Kč, a ponížení 

pol. „Kanalizace Dvorce“ o 242 tis. Kč, 

 

5) zřízení nové položky s názvem „PD revitalizace části zámeckého parku“ s částkou 100 tis. 

Kč a ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 100 tis. Kč, 

 

6) zřízení nové položky s názvem „ Dostavba pavilonu C a výstavba šaten“ ve výši 230 tis. 

Kč a ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 230 tis. Kč. 
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Důvodové zprávy: 

 

1) zrušení investiční položky PD Za Labem ve výši 150 tis. Kč 

Popis problému: 

Odbor MI nemá k dispozici specifikaci zadání akce z rozpočtu 2017, a to PD Za Labem tak, 

aby mohl pokračovat v zadaných úkolech. Dotázal se proto RM/ZM na ujasnění zadání. 

Informace k akci, kterými odbor disponuje. 

PD Za Labem. 

V rozpočtu na rok 2017 byla schválena položka „Komunikace Za Labem PD“ s částkou 

150.000 Kč s předpokládanými náklady 4.000,000 Kč. Bohužel není specifikován rozsah 

akce. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou síť ulic, kde ani podle GMS map není 

zřejmé, zda se všechny jmenují Za Labem, je třeba, aby RM specifikovala úsek, na který se 

nechá zpracovat PD. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Nebylo projednáváno. 

 

Vztah k rozpočtu 

V rozpočtu na rok 2017 byla schválena položka „PD Za Labem“ s částkou 150.000 Kč. 

 

Rada města se na svém jednání 24. 10. 2017 shodla na tom, že vyprojektovávat v této chatové 

oblasti asfaltový povrch nedoporučuje s tím, že by bylo vhodnější na začátku roku provést 

opravu stávající komunikace recyklátem. Proto byla tato položka navržena ZM ke zrušení. 

 

2) zřízení nové položky s názvem „MŠ Mašinka PD rekonstrukce hospodářské budovy“ 

ve výši 400 tis. Kč 

Popis problému: 

Město Lysá nad Labem se dlouhodobě potýká s nedostatkem míst v MŠ. Možným rychlým a 

levným řešením je rekonstrukce resp. oprava  hospodářské budovy MŠ Mašinka, kde by bylo 

možné, s relativně nízkými náklady, dle odhadu projektanta cca 2 miliony, a v krátkém čase, 

vybudovat plnohodnotný pavilon se třídou  pro 25 dětí. Hospodářská budova se nachází 

v areálu MŠ a odpadla by nutnost vybudování hřiště a dalšího zázemí MŠ. Současně s tím 

odbor navrhl rekonstruovat zastřešení spojovacích chodníků, kde je stále azbestová krytina a 

zastřešení má výšku 3 metry. Při dešti a větru neplní svůj účel. Snížením o cca 80 cm a 

výměnou střešní krytiny by zastřešení plnilo svůj účel a zároveň by se odstranil nebezpečný 

azbest. Stavební zásahy byly na místě konzultovány s panem architektem Kapičkou.  

Vzhledem k tomu, že v budově v současný okamžik provozuje praxi dětská lékařka, bude 

nutné jí nabídnout náhradní prostory. Její výpovědní lhůta je 3 měsíce.  

Vše bylo konzultováno s vedoucí odboru OŠSV PaedDr. Věrou Bodnárovou, která tento 

záměr plně podporuje. 

Odbor MI navrhl, že zajistí projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci (vč. 

rekonstrukce venkovního zastřešení spojovacích chodníků). Akce by po té byla předána 

odboru SM k realizaci, které musí být zajištěno v letním období roku 2019. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Nebylo projednáváno. 
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Návrh řešení: 

Odbor MI navrhl zavedení položky do rozpočtu 2017 s názvem „MŠ Mašinka PD 

rekonstrukce hospodářské budovy“ zajistit projektovou dokumentace na výše uvedenou akci 

vč. rekonstrukce venkovního zastřešení spojovacích chodníků. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Akce byla diskutována na FV 11/10/2010, kde bylo doporučeno nejdříve předložit RM. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Odbor MI žádá o navýšení nově vytvořené položky na částku 400.000 Kč z položky s názvem 

„PD a realizace MŠ Drážky“. 

 

3) zřízení nové položky s názvem „PD komunikace Průmyslová“ ve výši 340 tis. Kč 

Popis problému: 

Odbor MI navrhl zadat projektovou dokumentaci na dokončení ul. Průmyslová za účelem 

napojení na obchvat města Lysá nad Labrem firmě Pragoprojekt, a. s., která v současný 

okamžik zpracovává dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení pro akci II/272 Litol – 

Lysá nad Labem 2. stavba, resp. druhou etapu obchvatu. Projektovou dokumentaci město 

potřebuje i proto, aby se mohlo zúčastnit souvisejících případných vyvlastňovacích procesů, 

které trvají i několik let. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Akce byla schválena na FV 11/10/2017. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM:  

Usnesení č. 473 ze dne 01. 08. 2017. 

 

Návrh řešení: 

Odbor MI navrhl schválit cenovou nabídku firmy Pragoprojekt, a. s., a zahájit přípravu 

projektové dokumentace na dokončení ul. Průmyslová za účelem napojení na obchvat města 

Lysá nad Labrem. 

 

Vztah k rozpočtu:  

Akci je možné financovat z položky: „Příprava projektů komunikace“. 

 

4) zřízení nové položky s názvem „PD kanalizace Višňovka“ s částkou 242 tis. Kč 

Popis problému: 

V současný okamžik OMI disponuje DUR – komunikace Ve Višňovce. Důvodem stavby je 

nevyhovující technický stav komunikace. Projekt navrhl rekonstrukci stávající místní 

komunikace o délce 160 m. Směrové ani šířkové a výškové uspořádání stávající komunikace 

se nemění, bude pouze vybudována nová konstrukce vozovky a vjezdů a nové vsakovací pás 

pro dešťovou vodu z komunikace. Komunikace bude rozdělena na dva úseky s rozdílnou 

funkcí a povrchem. Pozn.: akce se týká pouze části komunikace s názvem ul. Ve Višňovce, 

končící cca křižovatkou s ul. Palackého. 

V rámci inženýrské činnosti byl zjištěn špatný stav kanalizace s nevyhovujícími parametry. 

V lokalitě proběhla kamerová zkouška, která stav potvrdila. Odbor MI navrhl zadat 

projektovou dokumentaci na stavbu a rekonstrukci kanalizace firmě Aquion, s. r. o., která 

v současný okamžik zpracovává dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení pro akci II/272 

Litol – rekonstrukce, resp. „akce Mírová“. Pokud bude PD zadána ještě v letošním roce, 

vznikne předpoklad celkové rekonstrukce ulice v příštím roce.  
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Stanovisko k návrhu: 

Akce byla schválena na FV 11/10/2017. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM:  

Žádné nebylo. 

 

Návrh řešení: 

Odbor MI navrhl schválit cenovou nabídku firmy Aquion, s. r. o., a zahájit přípravu 

projektové dokumentace. 

 

Vztah k rozpočtu:  

Akci je možné financovat z položky: „Kanalizace Dvorce“. 

 

5) zřízení nové položky s názvem „PD revitalizace části zámeckého parku“ s částkou 100 

tis. Kč 

Popis problému: 

Tato část zámeckého parku je dlouhodobě nevyužívána a neudržována. Záměrem je 

revitalizace a vytvoření odpočinkové a klidové zóny s využitím přírodních materiálů a části 

dřevin z tohoto pozemku. V roce 2015 bylo rozhodnuto o opravě zámecké zdi kolem 

pozemku p. č. 4/1. Zeď je rozdělena na úseky Z1, Z2, Z3. Byly opraveny úseky Z1 a Z3 a po 

zásahu občanských sdružení se neopravovala zeď v úseku Z2. Tento úsek je v havarijním 

stavu a vyžaduje odstranění vzrostlého stromu včetně kořenů, které významným způsobem 

přispěly k narušení zdi. Tento úsek je potřeba rozebrat a vystavět znovu. Povolení k pokácení 

stromů na tomto pozemku již město má.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Nebylo projednáváno. 

 

Návrh řešení: 

Odbor MI navrhl zavedení položky do rozpočtu 2017 s názvem „PD revitalizace části 

zámeckého parku“ zajistit projektovou dokumentace na výše uvedenou akci. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Akce byla schválena na FV 11/10/2010. 

 

Vztah k rozpočtu 

OMI požádal o navýšení nově vytvořené položky na částku 100.000 Kč z položky s názvem 

„PD a realizace MŠ Drážky“. 

 

6) zřízení nové položky s názvem „ Dostavba pavilonu C a výstavba šaten“ ve výši 230 

tis. Kč 

Popis problému: 

V současný okamžik byla vyhlášena Ministerstvem financí výzva na dotaci pro zvýšení 

kapacity ZŠ.  Odbor MI disponuje projektovou dokumentací na Stavební úpravy, přístavba a 

vestavba do podkroví pavilonu „C“ školního areálu J. A. Komenského, s platným stavebním 

povolením do 02. 02. 2019, který město získalo z KÚSK. Město Lysá nad Labem se 

dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou v ZŠ. Možným řešením je dostavba pavilonu 

„C“ ZŠ Komenského, kterou v současné době využívá Obchodní akademie. Projekt na 

dostavbu pavilonu „C“ a přístavbu šaten by částečně vyřešil problém s malou kapacitou ZŠ. 

OA, která je v nájmu, by se posunula do nově postavených tříd a uvolnila by přízemí pro ZŠ. 
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Současně by se uvolnily prostory pro další rozšíření kapacity školy v místech nynějších šaten. 

Firma LKA Advisory, s. r. o., nabídla administraci dotace. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Žádné nebylo. 

 

Návrh řešení: 

Odbor MI navrhl schválit cenovou nabídku firmy LKA Advisory, s. r. o., na administraci 

dotace. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru. 

 

Vztah k rozpočtu:  

Akce je možná financovat z položky: „PD a realizace MŠ Drážky“. 

 

 

Z podkladů zpracovala: Šťastná I. 

 

 

 


