
         

Odbor finanční       Zastupitelstvo města 

        Dne 13.12.2017 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu 27.rozpočtové opatření 
 

 

 

Rada města projednala dne 7.11.2017 

Usnesení č. 697 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na r. 2017 takto: 

a) Navýšení položky v oddíle  VHČ – oprava a údržba bytového fondu  Milovice org. 101 

celkem + 350 tis. Kč, z těchto položek (v tis. Kč):                                                                                 

                                                                                                rozpočet          po úpravě           

rozdíl 

pol. 3639-6121-5147 výměna olova a litiny v potrubí               200                    0             - 200            

pol. 3631-6121-5146  el. přípojka vodárny ul. Žižkova             300                150             - 150  

a zároveň se sníží příjmová položka Převod z vedlejší hospodářské činnosti z 25 000 tis.Kč na 

24 650 tis.Kč.  

          

 

b) Navýšení položky deratizace pol. 3612-5169-5097, celkem +70 tis. Kč, z těchto položek 

(tis. Kč): 

        rozpočet        po úpravě            

rozdíl 

pol. 3639-5169-2500  městský mobiliář                                 240                 190                 - 50 

pol. 3612-5169-4946  průkazy energet. náročnosti                   50                   30                 - 20                                                                                

 

II. u k l á d á  

finančnímu odboru návrh úpravy rozpočtu projednat ve Finančním výboru a předložit 

k projednání ZM dne 13. 12. 2017.  

 

Usnesení č. 712 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle 

ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Elektromobil“ pro 

toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími 

hodnotícími kritérii a váhovým hodnocením: 

 - celková nabídková cena včetně DPH: Váha 25 % 

 - dodací a platební podmínky: Váha 20 % 

 - technické parametry elektrovozidla: Váha 30 % 

 – záruka a následný servis: Váha 25 % 



 

2) rozeslání písemné výzvy k předložení nabídky dle předběžné tržní konzultace ve smyslu § 

33 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění, vybraným dodavatelům, 

 

II. d o p o r u č u j e 

ZM 13. 12. 2017 změnit rozdělení rozpočtové částky 1.000.000 Kč na položku provozní ve 

výši 300 tis. Kč a 700 tis. Kč na investice. 

 

 

Usnesení č. 749 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města na rok 2017 - rozpočtové opatření spočívající ve snížení jednotlivých 

položek v rozpočtu města a jejich přesun v celkové výši 64.697 tis. Kč do rezervního fondu 

takto: 

         v tis. Kč 

3322 Zámecký park oprava hlavní cesta    - 850  

3412 Oprava běžecké dráhy na víceúčelovém hřišti             - 2.000  

2212 Příprava projektů komunikace              - 1.000  

2212 PD komunikace Průmyslová     - 340 

2212 PD U Nové hospody      - 180 

2212 PD 28. října       - 163 

2212 Komunikace U Vodárny             - 1.000 

2219 PD Husovo náměstí      - 150 

2219 PD chodník Stržiště obě strany Sojovická, Kpt. Jaroše - 330 

2212 Komunikace Ve Višňovce             - 1.900 

2212 Komunikace Na Vysoké mezi    - 450 

2219 PD chodník podél domů v Husově ulici   - 300 

2219 PD chodníky Družstevní rekonstrukce + nové  - 380 

2212 PD pěší a cyklodoprava přes Labe            - 1.800 

2212 PD Brandlova – revize     - 340 

2212 PD Parkoviště P+R nádraží     - 600 

2212 Bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích  - 400 

2310 VaK ČSA       - 500 

2321 Kanalizace vodovod Byšičky           - 14.500  

2321 Kanalizace Dvorce              - 3.932 

2321 Kanalizace Za Zámkem vč. PD            - 2.000 

2321 Kanalizace v ul. Za Pávem             - 1.800 

3111 PD a realizace MŠ Drážky             - 1.867 

3111 MŠ Mašinka PD rekonstrukce hosp. budovy  - 400 

3111 PD ZŠ TGM tělocvična     - 900 

3313 Kino a PD               - 1.340 

3322 Zámecké terasy další etapa     - 600 

3412 PD Sportovní hala              - 2.300 

3612 Dům č. p. 13       - 442 

5512 Rekonstrukce hasičského auta T815    - 983 

5512 PD hasičské zbrojnice     - 700 

3639 Výkup pozemků            - 12.100 

6171 Projekt výzvy 28              - 8.150 



 

II. u k l á d á  

finančnímu odboru předložit ZM dne 13. 12. 2017 úpravu rozpočtu města na rok 2017 ke 

schválení. 

 

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. 
 

 

Rozpočtová opatření schválená radou města dle rozpočtových pravidel: 

Usnesení č. 702 

Rada města  

 

s c h v a l u j e    

úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 23. rozpočtové opatření spočívající v navýšení 

finančních prostředků na org. 1089 – Sociální pomoc občanům nepřizpůsobivým o 15 tis. Kč 

(35 tis. Kč) a ponížení finančních prostředků na org. Charitativní programu o 15 tis. Kč (385 

tis. Kč). 

 

 

Usnesení č. 726 

Rada města  

 

s c h v a l u j e    

1) úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 24. rozpočtové opatření spočívající v navýšení 

finančních prostředků na org. 1089 – Sociální pomoc občanům nepřizpůsobivým o 16 tis. Kč 

(51 tis. Kč) a ponížení finančních prostředků na org. 1065 Charitativní program o 16 tis. Kč 

(369 tis. Kč), 

 

2) vyplacení finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč rodině policisty pprap. p. Suchánka   

 



Usnesení č. 771 

Rada města 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření odboru SM, 

 

II. s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 25. rozpočtové opatření spočívající v ponížení položky 

3722-5169-2000 Kontejnery o částku ve výši 186 tis. Kč a v navýšení položky 3722-5169-

2001 Provoz separačního dvora o částku 186 tis. Kč.                                                      

Usnesení č. 778 

Rada města 

 

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na rok 2017 - 26. rozpočtové opatření takto: 

1) Přijetí dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 81.948 Kč. Dotace se 

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

2) Přijetí dotace pro ZŠ B. Hrozného - 2. zálohy na na projekt Šablony ve výši 480.664 Kč 

podíl 85 % z ESF2 a SR 15 %. Dotace se projeví v rozpočtu města v navýšení příjmové i 

výdajové části ve stejné výši. 

3) Přijetí dotace pro hasiče od Středočeského kraje ve výši 123.303 Kč. Dotace se projeví 

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

4) Přijetí dotace ze SFŽP ve výši 33.802 Kč jako doplatek dotace z roku 2016 na zámecký 

park. Dotace se projeví jen v navýšení příjmové části rozpočtu, a protože výdaje již byly 

uhrazeny, budou finanční prostředky přesunuty do rezerv. 

5) Přijetí dotace od Středočeského kraje ve výši 500.000 Kč na výstavbu cyklověže. Dotace 

se projeví v rozpočtu města v navýšení příjmové části rozpočtu a ve výdajové části navýší 

investiční položku Cyklověž u nádraží. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

a) ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č.23,24,25,26 schválená radou města dle  

rozpočtových pravidel. 

b) ZM s c h v a l u j e úpravu rozpočtu roku 2017 – 27. rozpočtové opatření: 

 

1) Navýšení položky ve Vedlejší hospodářské činnosti – oprava a údržba bytového fondu 

 Milovice org. 101 celkem + 350 tis. Kč, z těchto rozpočtových položek:                                                                          

                                                                                                rozpočet          po úpravě           

rozdíl 

pol. 3639-6121-5147 výměna olova a litiny v potrubí               200                    0             - 200            

pol. 3631-6121-5146  el. přípojka vodárny ul. Žižkova             300                150             - 150 

a zároveň se sníží příjmová položka Převod z vedlejší hospodářské činnosti z 25 000 tis.Kč na 

24 650 tis.Kč.  

     

 

 

 



2) Navýšení položky deratizace pol. 3612-5169-5097, celkem +70 tis. Kč, z těchto položek 

(tis. Kč): 

        rozpočet        po úpravě            

rozdíl 

pol. 3639-5169-2500  městský mobiliář                                 240                 190                 - 50 

pol. 3612-5169-4946  průkazy energet. náročnosti                   50                   30                 - 20                                                                                

 

 

 

3) Rozdělení rozpočtové částky 1.000.000 Kč pro technickou skupinu na položku provozní ve 

výši 300 tis. Kč a 700 tis. Kč na investice. 

 

 

4) Úpravu rozpočtu města na rok 2017 - rozpočtové opatření spočívající ve snížení 

jednotlivých položek v rozpočtu města a jejich přesun v celkové výši 64.697 tis. Kč do 

rezervního fondu takto: 

         v tis. Kč 

3322 Zámecký park oprava hlavní cesta    - 850  

3412 Oprava běžecké dráhy na víceúčelovém hřišti             - 2.000  

2212 Příprava projektů komunikace              - 1.000  

2212 PD komunikace Průmyslová     - 340 

2212 PD U Nové hospody      - 180 

2212 PD 28. října       - 163 

2212 Komunikace U Vodárny             - 1.000 

2219 PD Husovo náměstí      - 150 

2219 PD chodník Stržiště obě strany Sojovická, Kpt. Jaroše - 330 

2212 Komunikace Ve Višňovce             - 1.900 

2212 Komunikace Na Vysoké mezi    - 450 

2219 PD chodník podél domů v Husově ulici   - 300 

2219 PD chodníky Družstevní rekonstrukce + nové  - 380 

2212 PD pěší a cyklodoprava přes Labe            - 1.800 

2212 PD Brandlova – revize     - 340 

2212 PD Parkoviště P+R nádraží     - 600 

2212 Bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích  - 400 

2310 VaK ČSA       - 500 

2321 Kanalizace vodovod Byšičky           - 14.500  

2321 Kanalizace Dvorce              - 3.932 

2321 Kanalizace Za Zámkem vč. PD            - 2.000 

2321 Kanalizace v ul. Za Pávem             - 1.800 

3111 PD a realizace MŠ Drážky             - 1.867 

3111 MŠ Mašinka PD rekonstrukce hosp. budovy  - 400 

3111 PD ZŠ TGM tělocvična     - 900 

3313 Kino a PD               - 1.340 

3322 Zámecké terasy další etapa     - 600 

3412 PD Sportovní hala              - 2.300 

3612 Dům č. p. 13       - 442 

5512 Rekonstrukce hasičského auta T815    - 983 

5512 PD hasičské zbrojnice     - 700 

3639 Výkup pozemků            - 12.100 

6171 Projekt výzvy 28              - 8.150 



 

 

5) 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, 

   

6)Částečnou revokaci usnesení ZM č.8 z 15.2.2017 ve smyslu, že bude zrušeno schválení 

vyplacení finančního příspěvku ve výši 221 160 Kč TSK Dynamik.  

 

Důvodové zprávy  

 

  

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce bytových jednotek v městských bytových domech 

v Milovicích v letošním roce, byly vyčerpány téměř všechny finanční prostředky z rozpočtu 

 položky VHČ org. č.101  Oprava a údržba bytového fondu Milovice.  Aby bylo možno 

plánovanou rekonstrukci bytů v plném rozsahu v letošním roce dokončit a zajistit také běžnou 

údržbu bytů, je nutné úpravou rozpočtu navýšit finanční prostředky na výše uvedené položce 

VHČ. Další úprava rozpočtu, navýšení pol. č.3612-5169-5097 Deratizace,  je nutná pro 

zajištění deratizace bytů a společných prostor v bytových domech v Milovicích, kde se 

objevily štěnice. 

   

Dosavadní rozhodnutí RM: 

Nebylo předmětem jednání 

 

Návrh řešení: 

OSM navrhuje RM souhlasit s návrhem úpravy rozpočtu 

 

Vztah k rozpočtu: 

Návrh úpravy rozpočtu                                                                    

 

 

Tomáš Pilař – referent OSM 

  

 

 

Důvodová zpráva: 

Popis problému: 

Jedná se o dodávku elektromobilu místo nosiče nářadí poháněného zpravidla naftovým 

motorem (typu Multicar atp.). Elektromobil má oproti obdobným prostředkům se spalovacími 

motory nespornou výhodu v nízkých provozních nákladech, nehlučném provoz, bez emisí ze 

spalovacího motoru. Svými rozměry a hmotností může využívat i pěších komunikací a 

cyklostezek. 

Tato veřejná zakázka je VZ malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., v platném 

znění. Tato akce je v souladu se schváleným záměrem města o postupném převzetí a zajištění 

prací v oblasti čistoty a veřejné zeleni vlastními prostředky, mimo dodavatelských firem. Dále 

schváleným rozpočtem Města Lysá nad Labem pro rok 2017. Jako hodnotící kritérium je 



zvolena ekonomická výhodnost nabídky s uvedenými dílčími hodnotícími kritérii. Obchodní 

podmínky jsou pro tuto zakázku vymezeny závazným vzorem smlouvy vypracovaným 

zadavatelem, který musí dodavatelé využít pro sestavení své nabídky. Na základě zjištěných 

předběžných informací o dodavatelích a jejich referenčních zakázkách doporučuje Technická 

skupina zaslat výzvu k předložení nabídky těmto vybraným pěti dodavatelům: 

 

1) TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC, a.s. 

     Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1,  IČ: 04690079; 

2) Eurogreen CZ, s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 64651959; 

3) MIKEŠ-CZ, s.r.o., Cukrovarská 6, 301 00 Plzeň, IČ: 03381587; 

4) Profigrass, s.r.o., Holzova 9, Brno; 

5) KOBRA KOVO, s.r.o., Chaloupky 28, 503 11 Hradec Králové; 

 

Nabídky budou komisí hodnoceny podle následujících parametrů: 

- doručení ve stanovené lhůtě 

- zpracování v českém jazyku 

- úplnost nabídky a zda je návrh smlouvy podle § 68 odst.2 zákona podepsán osobou 

oprávněnou 

- splnění kvalifikace a podmínek dle zadání. 

 

Komise podepíše protokol o jednáních a úkonech komise včetně příloh a předá nabídky 

zpracovateli k vyhodnocení a následně je zpracovatel předloží do RM. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

ZM 20.09.2017 . usn. č. 117 – bod 14) rozdělení položky Vybavení pro technickou skupinu 

v celkové výši 1.000 tis. Kč na položku provozní ve výši 700 tis. Kč a 300 tis. Kč na 

investice. 

 

Návrh řešení:  

Za Technickou skupinu navrhujeme:  

1) Schválit:  

 V souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle 

ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Elektromobil“ pro 

Technickou skupinu. 

2) Souhlasit 

I. s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise 

zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje 

kvalifikaci dodavatelů ve složení: 

člen komise      náhradník člena komise 

1. Ing. Karel Otava – starosta    Jan Burian - místostarosta 

2. Ing. Miloš Dvořák – tajemník MěÚ Bc. Martin Robeš - radní 

3. Tomáš Sedláček – Technická skupina Ing. Petr Gregor – výbor pro majetek 

města 

 

II. s rozesláním písemné výzvy k předložení nabídky dle předběžné tržní konzultace ve 

smyslu § 33 zák. 134/2016 Sb., v platném znění, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě. 

 

3) doporučit 



ZM 13.12.2017 změnit rozdělení rozpočtové částky 1 000 000 Kč na položku provozní ve 

výši 300 tis. Kč a 700 tis. Kč na investice. 

       

Stanovisko k návrhu:  

Nebylo projednáváno v žádné komisi či výboru. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu města na rok 2017 je na činnost Technické skupiny plánována částka 1 000 000 

Kč, v ZM 20.09.2017 rozdělená na položku provozní ve výši 700 tis. Kč a 300 tis. Kč na 

investice.  

 

 

Tomáš Sedláček 

vedoucí TS 

Příloha 
OMI_úprava rozpočtu - konečné rozpočtové opatření města Lysá nad Labem             

na rok 2017 

    2017 stav 

posledního 

RO 

ODPIS PONECHÁNÍ  

2017 

3322 Zámecký park oprava 

hlavní cesta 

1000 1000 850 150 

3412 Oprava běžecké dráhy 

na víceúčelovém hřišti 

2000 2000 2000 0 

2212 Příprava projektů 

komunikace 

1605 1605 1000 605 

2212 PD komunikace 

Průmyslová 

340 340 340 0 

2212 PD U Nové hospody 250 250 180 70 

2212 PD 28.října 213 213 163 50 

2212 Komunikace U 

Vodárny 

1000 1000 1000 0 

2219 PD Husova náměstí 200 200 150 50 

2219 PD chodník Stržiště obě 

strany Sojovická 

Kpt.Jaroše 

500 500 330 170 

2212 Komunikace Ve 

Višňovce 

1900 1900 1900 0 

2212 Komunikace Na 

Vysoké mezi 

500 500 450 50 

2219 PD chodník podél domů 

v Husově ulici 

350 350 300 50 



2219 PD chodníky 

Družstevní rekonstr.+ 

nové 

500 500 380 120 

2212 PD pěší a cyklodoprava 

přes Labe 

1800 1800 1800 0 

2212 PD Brandlova - revize 400 400 340 60 

2212 PD Parkoviště P+R 

nádraží 

700 700 600 100 

2212 Bezpečnost a 

bezbarierovost na 

komunikacích 

500 500 400 100 

2310 VaK ČSA 1000 1000 500 500 

2321 Kanalizace vodovod 

Byšičky 

17000 17000 14500 2500 

2321 Kanalizace Dvorce 3982 3982 3932 50 

2321 Kanalizace Za Zámkem 

vč.PD 

2000 2000 2000 0 

2321 Kanalizace v ulici Za 

Pávem 

1800 1800 1800 0 

3111 PD a realizace MŠ 

Drážky 

1 940 1 940 1867 73 

3111 MŠ Mašinka PD 

rekonstrukce hosp. 

budovy 

400 400 400 0 

3117 PD ZŠ TGM tělocvična 1 013 1 013 900 113 

3313 Kino a PD 1 640 1 640 1340 300 

3322 Zámecké terasy další 

etapa 

700 700 600 100 

3412 PD Sportovní hala 3 000 3 000 2300 700 

3612 Dům čp. 13 442 442 442 0 

5512 Rekonstrukce 

hasičského auta T815 

1140 1140 983 157 

5512 PD hasičské zbrojnice 800 800 700 100 

SUMA 

v tis. 

KČ 

   44447 6168 



  3639 Výkup pozemků 19100 19100 12100 7000 

6171 Projekt výzvy 28 8150 8150 8150 0 

 

Návrh řešení:  

OMI navrhuje RM/ZM převést alokované finanční prostředky na vybrané akce, které se do 

konce roku nevyfakturují, do rezervního fondu.  

Kromě položky „Oprava běžecké dráhy na víceúčelovém hřišti“ (která bude opětně zařazena 

až do dalšího roku kvůli technologickým postupům oprav), jsou všechny akce zařazeny                    

(s případnou modifikací) v návrhu rozpočtu 2018. 

Předloženo FV 29/11/2017. 

 

Vztah k rozpočtu:  

Přesun investičních financí do rezervního fondu. 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval PaedDr. Jan Štěpánek 

 

 

 

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. 

 


