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Zastupitelstvo města 

Lysé nad Labem 

 
                konané dne 01.11.2017 

 

 

 

 

Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a 

organizací SEMIRAMIS, z. ú. Nymburk 
 

 

 

 

Rada města projednala návrh dne 10.10.2017 a přijala Usnesení č. 619: 

 

 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e  

upravenou Veřejnoprávní smlouvu o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby 

obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace mezi Městem Lysá nad Labem 

a organizací SEMIRAMIS, z. ú.  

 

II. d o p o r u č u j e 

ZM dne 01.11.2017 veřejnoprávní smlouvu ke schválení. 

    

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města  

 

s c h v a l u j e  

upravenou Veřejnoprávní smlouvu o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby 

obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace mezi Městem Lysá nad Labem 

a organizací SEMIRAMIS, z. ú.  
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                                                        Důvodová zpráva. 

 

Popis problému: 

Zastupitelstvo města dne  20.09.2017 usnesením č. 117 schválilo úpravu rozpočtu města na 

rok 2017 a schválilo zařazení nové položky dotace pro Centrum rodinného poradenství 

Semiramis ve výši 90.000,00 Kč z rezervního fondu.  Je nutné, aby byla schválena 

Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Lysá nad Labem a organizací SEMIRAMIS, z. ú.  

Odbor ŠSVZaK předkládá návrh Veřejnoprávní smlouvy ke schválení – příloha č. 1). 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

-  RM usnesením č. 68 ze dne 12.07.2016 schválila spolufinancování Centra rodinného 

poradenství SEMIRAMIS z. ú. z Dotace na činnost vykonávané obcemi s rozšířenou 

působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) ve výši 90.000,00 Kč 

pro rok 2016. 

- RM usnesením č. 239 ze dne 04.04.2017 odložila rozhodnutí o poskytnutí dotace na 

realizaci služeb Centra rodinného poradenství SEMIRAMIS z.ú. 

- RM na jednání dne 18.04.2017 žádost OŠSVZaK vyřadila z programu jednání s tím, 

že se počká na výši poskytnuté dotace na výkon SPOD. 

-  RM usnesením č. 557 ze dne  12.09.2017  

I. schválila dotaci na realizaci služeb Centra rodinného poradenství 

SEMIRAMIS, z. ú., ve výši 90.000,00 Kč na rok 2017, včetně veřejnoprávní 

smlouvy z rezervního fondu,  

II. předložila ZM dne  20.09.2017 poskytnutí dotace ke schválení.  

- ZM usnesením č. 117 ze dne 20. 9. 2017   

      I. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 13, č. 14, a č. 15 schválené dle rozpočtových  

      pravidel,  

           II. schválilo úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 16. rozpočtové opatření:  

           13.) zařazení nové položky dotace pro Centrum rodinného poradenství Semiramis ve    

           výši 90.000,00 Kč z rezervního fondu. 

 

Návrh řešení: 

OŠSVZaK navrhuje ZM schválit navrhovanou Veřejnoprávní smlouvu o přistoupení ke 

smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytování 

dotace na rok 2017 mezi Městem Lysá nad Labem a organizací SEMIRAMIS, z. ú.  

 

Stanovisko k návrhu: 

JUDr. Petr Drábek nemá proti předložené veřejnoprávní smlouvě námitek. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu města je vytvořena nová položka „Dotace na úhradu služeb Centra rodinného 

poradenství SEMIRAMIS“, na kterou je převedena částka 90.000,00 Kč z Rezervního fondu 

Města Lysá nad Labem. 

 

 

Vypracoval:  

Ing. Tomáš Najmon, odbor ŠSVZaK 

 

 

Příloha:  1) Návrh Veřejnoprávní smlouvy o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování    

                   služby obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace na rok 2017. 


