
 

Zastupitelstvo města Lysé nad Labem 
          

konané dne 13.12.2017 

          

Rozdělení nedočerpaných finančních prostředků z Programu na činnost sportovní 

organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem pro Taneční a 

sportovní klub Dynamik, z.s., Dance Emotion Lysá nad Labem, spolek a FK Litol, 

mládež z.s. 

Rada města projednala návrh dne 05.12.2017 usn. č.777 

Usnesení č. 777 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e 

1) úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající ve snížení finančních prostředků 

na položce Program na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem 

v Lysé nad Labem o 221.160 Kč a ve zřízení nových položek  

a) Finanční příspěvek na činnost Tanečního a sportovního klubu Dynamik, z. s. ve výši 

73.720 Kč,  

b) Finanční příspěvek na činnosti spolku Dance Emotion Lysá nad Labem, ve výši 73.720 Kč, 

c) Finanční příspěvek na činnost FK Litol, mládež, z. s., ve výši 73.720 Kč, 

 

2) vyplacení výše uvedených příspěvků, 

 

II. u k l á d á  

1) finančnímu odboru předložit ZM dne 13. 12. 2017 úpravu rozpočtu ke schválení včetně  

návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č. 8 z 15. 02. 2017 ve smyslu, že bude zrušeno 

schválení vyplacení finančního příspěvku ve výši 221.160 Kč TSK Dynamik, 

 

2) odboru ŠSVZaK  

předložit do ZM dne 13. 12. 2017 návrhy veřejnoprávních smluv projednané s městským 

právníkem, který zároveň potvrdí existující právní subjektivity jednotlivých spolků. 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města  

 

s c h v a l u j e  
 

a) Vyplacení finančního příspěvku na činnost Tanečního a sportovního klubu Dynamik, z. s. 

ve výši 73.720 Kč, včetně veřejnoprávní smlouvy 

b) Vyplacení finančního příspěvku na činnosti spolku Dance Emotion Lysá nad Labem, ve 

výši 73.720 Kč, včetně veřejnoprávní smlouvy  

c) Vyplacení finančního příspěvku na činnost FK Litol, mládež, z. s., ve výši 73.720 Kč, 

včetně veřejnoprávní smlouvy. 
 

 

 



 

 

 
 

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Odbor ŠSVZaK předkládá RM Lysé nad Labem návrh na rozdělení nedočerpaných finančních 

prostředků z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem 

v Lysé nad Labem pro Taneční a sportovní klub Dynamik,z.s., Dance Emotion Lysá nad 

Labem, spolek a FK Litol, mládež z.s.. 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. Vyplacení této částky bylo pozastaveno usnesením ZM a do 

konce roku 2017 tyto fin. prostředky již nebudou vyplaceny. Tato částka by mohla být 

rozdělena rovnoměrně mezi TSK Dynamik, z.s., Dance Emotion Lysá nad Labem, spolek 

a FK Litol, mládež z.s. (221 160 : 3 = 73 720). Každý klub by mohl získat částku 73 720 Kč. 

Vyplacení navrhujeme z toho důvodu, že spolky s dětmi i nadále pracují, jezdí na soutěže 

a reprezentují naše město.   

 

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 

 

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. 
 

Usnesení č. 144 

Zastupitelstvo města  

 

I. t r v á  

na svém usnesení č. 41, ze dne 29. 03. 2017, a to do doby vyjasnění právní stránky věci, 

 

II. u k l á d á  

kontrolnímu výboru prověření právních náležitostí klubu TSK Dynamik a oprávněnosti 

nároku na získání dotace z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 

let se sídlem v Lysé nad Labem. 

Termín: do 31. 12. 2017 

 

 

Návrh řešení: 

Odbor ŠSVZaK navrhuje RM: 

 

I. s c h v á l i t  

rozdělení nedočerpaných finančních prostředků z Programu na činnost sportovní organizace 

pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem pro Taneční a sportovní klub 

Dynamik,z.s. ve výši 73 720 Kč, Dance Emotion Lysá nad Labem, spolek ve výši 73 720 Kč 

a FK Litol, mládež z.s. ve výši 73 720 Kč včetně veřejnoprávních smluv. 

 

II. d o p o r u č i t 

ZM ke schválení. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru. 

 

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. 
 

                                                                                                                                        podpis zpracovatele 

             Aneta Dušková 

          referent ŠSVZaK 

 

Tento návrh musí být předložen ke schválení ZM. 

 

Přílohy: Veřejnoprávní smlouvy o vyplacení finančních příspěvků na činnost Tanečního a 

sportovního klubu Dynamik,z.s, Dance Emotion Lysá nad Labem, spolek a FK Litol, mládež 

z.s. včetně výpisů ze spolkového rejstříku jednotlivých spolků. 



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku 
 

Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: 

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, 

IČO 00239402, DIČ CZ00239402, bankovní účet č. 27- 0504268369/0800 

zastoupené starostou města panem Ing. Karlem Otavou, 

(dále jako „poskytovatel“) 

 

a  

 

Taneční a sportovní klub Dynamik, z.s. Lysá nad Labem zkráceně TSK Dynamik z.s., 

Lysá nad Labem 

Sídliště 1441/22, Lysá nad Labem, 289 22 

IČO: 22862994, bankovní účet č.: 43-7447680227/0100 

zastoupený/á Ing. Miroslavem Firmanem 

(dále jako „příjemce“)   

 

veřejnoprávní smlouvu č. 2017-………./ŠSK o poskytnutí finančního příspěvku. 
 

I. 

 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 

2017 ve výši  73 720,- Kč (slovy sedmdesát tři tisíc sedm set dvacet korun českých). Částka 

bude převedena na účet příjemce v jedné splátce do dne 31.12.2017. 

 

II. 

 

Příjemce prohlašuje, že výše uvedený finanční příspěvek přijímá. Příjemce se zavazuje, 

že finanční příspěvek využije na činnost spolku, nejpozději do 31.03.2018. Dále se příjemce 

zavazuje, že pokud finanční příspěvek nebo jeho část nevyužije na výše uvedený účel, vrátí 

jeho celou nebo jeho nevyčerpanou část zpět poskytovateli na výše uvedený účet 

poskytovatele. 

 

III. 

 

Příjemce se zavazuje předložit finanční vypořádání finančního příspěvku do konce měsíce 

června 2018.  V případě, že nebude finanční příspěvek vyčerpán, bude vrácen do 30 dnů 

na účet č. 27-504268369/0800. 

 

IV. 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž každý má hodnotu originálu. Ostatní 

právní vztahy vzniklé z této smlouvy a výslovně touto smlouvu neupravené se řídí platnými 

právními předpisy. 

V. 

 
„Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný 
zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední 



smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných 
změnách a opravách provedených v registru smluv“.   
 
„Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího 
podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv 
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem 
(www.mestolysa.cz),  a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.“ 
 

Poskytnutí finančního příspěvku bylo schváleno na jednání rady města usnesením č. 777 dne 

05.12.2017 včetně veřejnoprávní smlouvy s příjemcem finančního příspěvku. 

Poskytnutí finančního příspěvku bylo schváleno na jednání zastupitelstva města usnesením 

č. …… dne 13.12.2017 včetně veřejnoprávní smlouvy s příjemcem finančního příspěvku. 

 

 

 

V Lysé nad Labem dne  …………..                                    V Lysé nad Labem dne ………….. 

 

 

 

 

   ………………………                                                                     ………………………. 

             příjemce                                                                                        Ing. Karel Otava 

                                                                                                                     starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mestolysa.cz/


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku 
 

Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: 

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, 

IČO 00239402, DIČ CZ00239402, bankovní účet č. 27- 0504268369/0800 

zastoupené starostou města panem Ing. Karlem Otavou, 

(dále jako „poskytovatel“) 

 

a  

 

Dance Emotion Lysá nad Labem, spolek 

U Nadjezdu 1837, Lysá nad Labem, 289 22 

IČO: 06324991, bankovní účet č.: …………….. 

zastoupený/á Janem Pivoňkou 

(dále jako „příjemce“)   

 

veřejnoprávní smlouvu č. 2017-………./ŠSK o poskytnutí finančního příspěvku. 
 

I. 

 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 

2017 ve výši  73 720,- Kč (slovy sedmdesát tři tisíc sedm set dvacet korun českých). Částka 

bude převedena na účet příjemce v jedné splátce do dne 31.12.2017. 

 

II. 

 

Příjemce prohlašuje, že výše uvedený finanční příspěvek přijímá. Příjemce se zavazuje, 

že finanční příspěvek využije na činnost spolku, nejpozději do 31.03.2018. Dále se příjemce 

zavazuje, že pokud finanční příspěvek nebo jeho část nevyužije na výše uvedený účel, vrátí 

jeho celou nebo jeho nevyčerpanou část zpět poskytovateli na výše uvedený účet 

poskytovatele. 

 

III. 

 

Příjemce se zavazuje předložit finanční vypořádání finančního příspěvku do konce měsíce 

června 2018.  V případě, že nebude finanční příspěvek vyčerpán, bude vrácen do 30 dnů 

na účet č. 27-504268369/0800. 

 

IV. 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž každý má hodnotu originálu. Ostatní 

právní vztahy vzniklé z této smlouvy a výslovně touto smlouvu neupravené se řídí platnými 

právními předpisy. 

V. 

 
„Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný 
zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední 
smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných 
změnách a opravách provedených v registru smluv“.   



 
„Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího 
podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv 
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem 
(www.mestolysa.cz),  a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.“ 
 

Poskytnutí finančního příspěvku bylo schváleno na jednání rady města usnesením č. 777 dne 

05.12.2017 včetně veřejnoprávní smlouvy s příjemcem finančního příspěvku. 

Poskytnutí finančního příspěvku bylo schváleno na jednání zastupitelstva města usnesením 

č. …… dne 13.12.2017 včetně veřejnoprávní smlouvy s příjemcem finančního příspěvku. 

 

 

 

V Lysé nad Labem dne  …………..                                    V Lysé nad Labem dne ………….. 

 

 

 

 

   ………………………                                                                     ………………………. 

             příjemce                                                                                        Ing. Karel Otava 

                                                                                                                     starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mestolysa.cz/


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku 
 

Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: 

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, 

IČO 00239402, DIČ CZ00239402, bankovní účet č. 27- 0504268369/0800 

zastoupené starostou města panem Ing. Karlem Otavou, 

(dále jako „poskytovatel“) 

 

a  

 

FK Litol, mládež z.s. 

Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem, 289 22 

IČO: 05224047, bankovní účet č.: …………….. 

zastoupený/á Michalem Jarešem 

(dále jako „příjemce“)   

 

veřejnoprávní smlouvu č. 2017-………./ŠSK o poskytnutí finančního příspěvku. 
 

I. 

 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 

2017 ve výši  73 720,- Kč (slovy sedmdesát tři tisíc sedm set dvacet korun českých). Částka 

bude převedena na účet příjemce v jedné splátce do dne 31.12.2017. 

 

II. 

 

Příjemce prohlašuje, že výše uvedený finanční příspěvek přijímá. Příjemce se zavazuje, 

že finanční příspěvek využije na činnost spolku, nejpozději do 31.03.2018. Dále se příjemce 

zavazuje, že pokud finanční příspěvek nebo jeho část nevyužije na výše uvedený účel, vrátí 

jeho celou nebo jeho nevyčerpanou část zpět poskytovateli na výše uvedený účet 

poskytovatele. 

 

III. 

 

Příjemce se zavazuje předložit finanční vypořádání finančního příspěvku do konce měsíce 

června 2018.  V případě, že nebude finanční příspěvek vyčerpán, bude vrácen do 30 dnů 

na účet č. 27-504268369/0800. 

 

IV. 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž každý má hodnotu originálu. Ostatní 

právní vztahy vzniklé z této smlouvy a výslovně touto smlouvu neupravené se řídí platnými 

právními předpisy. 

V. 

 
„Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný 
zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední 
smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných 
změnách a opravách provedených v registru smluv“.   



 
„Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího 
podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv 
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem 
(www.mestolysa.cz),  a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.“ 
 

Poskytnutí finančního příspěvku bylo schváleno na jednání rady města usnesením č. 777 dne 

05.12.2017 včetně veřejnoprávní smlouvy s příjemcem finančního příspěvku. 

Poskytnutí finančního příspěvku bylo schváleno na jednání zastupitelstva města usnesením 

č. …… dne 13.12.2017 včetně veřejnoprávní smlouvy s příjemcem finančního příspěvku. 

 

 

 

V Lysé nad Labem dne  …………..                                    V Lysé nad Labem dne ………….. 

 

 

 

 

   ………………………                                                                     ………………………. 

             příjemce                                                                                        Ing. Karel Otava 

                                                                                                                     starosta města 

 

 

 

http://www.mestolysa.cz/

