
Komentář k rozpočtu 2018 
 

Rozpočet na rok 2018 je sestaven podle platné rozpočtové skladby, jak na straně příjmů ve 
výši 216 336 tis.Kč, tak i na straně výdajů ve výši 331 336 tis.Kč z toho provozní běžné     
183 384 tis.Kč a investiční 147 952 tis.Kč. To znamená, že je navržen schodkový rozpočet.  
Financování, třetí část rozpočtu, zajišťuje vyrovnanost rozpočtu, která je dosažena 
zapojením předpokládaných zdrojů zůstatků na účtech města 115 000  tis.Kč. 

 
 
Příjmy 
 
Daňové příjmy 
 
Předpokládané daňové výnosy na rok 2018 jsou odvozeny z průběhu jejich plnění zejména 
v roce 2017. V případě daní je problematické odhadnout, jak se bude vyvíjet celostátní výběr 
daní. Návrh je navýšen proti roku 2017a  vychází z iRatingu, který je založen na hodnotách 
daňové predikce celkového inkasa daní na rok 2018 poskytnutých Ministerstvem financí. 
Skutečnou hodnotu daně z příjmů obce bude možné určit až po uzavření hospodaření roku 
2017, tedy až v roce 2018. V návrhu rozpočtu je uvedena poslední známá hodnota, která je 
shodná v příjmech i výdajích rozpočtu.  
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vychází z počtu trvale bydlících občanů ve městě 
a výše poplatku na občana, která je určena příslušnou vyhláškou města.  
Ostatní daně a poplatky, poplatky z veřejného prostranství a ze vstupného jsou uvedeny 
v předpokládaných hodnotách, odvozených z reálného plnění roku 2017 nebo podle obecně 
závazné vyhlášky (poplatek ze vstupného). Poplatek ze psů je určen na základě aktuální 
evidence.   
Odvody z loterií a podobných her a z VHP jsou do příjmů města nyní přidělovány 
prostřednictvím příslušných finančních úřadů a předpokládá se snížení příjmu o cca 3000 
tis.Kč proti roku 2017. 
Příjmy z daně z věcí nemovitých jsou naplánovány na hodnotu 5,0 mil. Kč.Daňové příjmy 
byly nastaveny v souladu s doporučením SMO. 
 
Nedaňové příjmy 
 
Rozhodující částí nedaňových příjmů jsou příjmy ze sankčních plateb zejména příjem 
z pokut radar a dopravních pokut a dále příjem z pronájmu pozemků, příjmy za tříděný 
odpad od EKO – KOM a parkování, nově příjmy ze vstupného na kulturních akcích města. 
 
Kapitálové příjmy 
 
Kapitálové příjmy na rok 2018 jsou plánovány ve výši 300 tis.Kč návrh fin.výboru. 
 
Transfery (Dotace) 
 
V rozpočtu je zapracovaná dotace na výkon státní správy, kterou úřad provádí v přenesené 
působnosti, zejména činnosti stavebního úřadu, matriky, dopravního odboru a 
živnostenského úřadu, odboru životního prostředí a další činnosti vykonávané ostatními 
odbory městského úřadu. Výše dotace je zatím v hodnotě roku 2017+5%. V okamžiku 
oznámení její skutečné výše bude provedena její úprava. Dále bylo zažádáno o dotaci pro 
sociální agendy. Až bude rozhodnuto o skutečné výši této dotace, bude začleněna do 
rozpočtu. 
Další dotací, která je na základě předpokladu zařazena do příjmů rozpočtu, je dotace od 
obcí, která zahrnuje úhrady za služby hasičů na základě veřejnoprávních smluv.    



V rozpočtu je již zahrnuta dotace na lesního hospodáře. Dotace na investiční akce jsou ve 
stádiu žádostí, jakmile bude konkrétní dotace přidělena, bude provedena úprava rozpočtu a 
přesun vlastních finančních prostředků do fondu rezerv. Investiční akce s předpokládanými 
dotacemi jsou v rozpočtu kapitálových výdajů počítány v celkové realizované částce 
z vlastních finančních prostředků.  
 

Výdaje 
 
Výdajová část rozpočtu zahrnuje běžné výdaje určené na provoz úřadu a města, příspěvky 
pro příspěvkové organizace, zřízené městem a investiční výdaje.  
 
Zemědělství  
 
Tato část rozpočtu obsahuje především výdaje za umístění psů do útulku a výdaje na 
pozemkové úpravy. 
 
 
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 
 
Služby pro obyvatelstvo 
 
Vzdělávání - školství  

Provozní náklady u MŠ, ZŠ a ZUŠ jsou podrobně rozepsány v návrzích rozpočtů od 

ředitelů. Návrhy rozpočtů jsou včetně školních družin, jídelen a dalších neinvestičních akcí 

(do roku 2017 byly uvedeny v rozpočtu zvlášť) Novela zákona č.250/2000 Sb. příspěvková 

organizace sestavuje rozpočet na rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu na min. 2 

roky). 

Školní jídelna Scolarest  - údržba a opravy, revize, plyn, voda, el. energie, DKP 

 

Kultura 
1.Program na činnost společenských organizací – navýšení položky o 100 tis. Kč – 

z důvodu větší podpory dětí a mládeže 

2. Dotisk publikací - navýšení položky z důvodu dotisku 500 ks publikace o Lysé nad Labem 

 3.Ostatní činnost v kultuře -  vítání občánků (cca 80 dětí ročně) – nákup jídelních sad, 

příborů, pamětních listů, pamětní knížky, pozvánky, drogerie, hračky, sladkosti pro děti z MŠ, 

jubilanti (cca 180 jubilantů ročně) – vína, květiny, bonboniéry, přáníčka, knihy pro ZŠ – 1. 

třídy, sladkosti pro 1. třídy, poplatek Asociace pro cyklisty, pamětní listy - maturanti, výlepy 

plakátů na jednotlivé akce, občerstvení na jednotlivé akce, květiny pro hosty a návštěvy – 

umělci, zahraniční hosté atd. dárkové předměty, spolupráce s partnerskými městy, fotografie, 

příprava propagačních materiálů, pamětní mince, jednorázové příspěvky z oblasti kultury, 

MěP – střelecká soutěž „Klicpera“, poháry atd. 

4.Propagace - nákup nových propagačních materiálů pro hosty pana starosty, místostarosty, 

tajemníka – delegace, zahraniční návštěvy, partnerská města atd., propagační materiály 

do soutěží, na plesy, výstavy, dny dětí, slavnosti, pro školní akce (tiskoviny, nové pohledy, 

brožury, kalendáře, záložky, propisky dále např. pera, čokolády, medy, sklenice na medy 

a polepky, vína, medoviny, omalovánky, reflexní pásky, flešky, deštníky, trička s potisky, 

laserová ukazovátka, hrnečky, diáře, čaje, balónky, svíčky, sklo, sportovní batohy, látkové 

tašky, papírové tašky se znakem města atd.). 

5. Koncerty a jiné akce pořádané městem - navýšení položky o 200 tis. Kč – 100 tis. Kč na 

oslavy 100 let od vzniku samostatného československého státu.  

Dále 50 tis.Kč na 150 výročí Sokola a 50 tis.Kč na Šporkovy slavnosti v Byšičkách. 



6.Ples města – navýšení položky o 50 tis. Kč – v rámci navýšení personálního obsazení celé 

akce – stěhování věcí, výzdoba, technici atd.   

7.Finanční příspěvek SDH Lysá nad Labem – 140 tis. Kč na činnost v rámci 140let 

od vzniku sboru. 

8.Finanční příspěvek Hasičská dechová hudba – 80 tis. Kč na nové CD v rámci propagace 

kapely.  

9. Program na podporu sportu a volného času –  navýšení položky o 1.000.000  Kč 

z důvodu sloučení s fin.prostředky na údržbu a provoz sportovních areálů ve výši 900 tis. Kč 

a navýšení o 100 tis. Kč z důvodu  větší podpory dětí a mládeže 

10.Příspěvek na činnost OS Hippodrom – nová položka vznikla z důvodu sloučení 

fin. prostředků na údržbu a provoz sportovních areálů s Programem na činnost sport. 

organizací. OS Hippodrom dostávalo fin. prostředky od města na provoz a údržbu sport. 

areálu ve výši 135 tis. Kč, ale protože nemá děti do 18 let,  nemůže již vzhledem ke sloučení 

čerpat v roce 2018 dotaci z Programu na činnost sport. organizací 

  

Komentář  - údržba  sportovního areálů, dětských hřišť, platy –  

 

Víceúčelový areál cca 900 tis.Kč - platy správců areálů, el.energie, voda, čisticí prostředky, 

benzin do sekaček, drobné opravy – sítě , zámky,  nátěry , DKP, revize 

Dětská hřiště cca 300 tis. Kč – opravy, nátěry, doplnění písku a kačírku, výměna fošen na 

pískovištích , roční revize, sekání hřišť 

 

 

Kulturní památky 
 

Zachování a obnova kulturních památek: 

3322 Obnova památek – 700 000 Kč 

3322 Restaurování hlavní litinové brány do zámku /u vrátnice/ - 1 000 000 Kč 

3322 Drobné památky – 150 000 Kč 

 

INVESTICE 

Kultura a tělovýchova: 

3322 Příspěvek fyzickým a právnickým osobám – 200 000 Kč /Dotace Program regenerace 

MPZ + 1. etapa galerijního restaurování sv. Františka z ohradní zdi kostela sv. J. Křtitele/ 

 

Návrh rozpočtu na r. 2018 – památky – komentář: 

Obnova památek – 700 000 Kč 

Restaurování 3 schodišť v zámeckém parku – 55 000 Kč 

Restaurování lavičky v zámeckém parku – 48 000 Kč 

Město Lysá nad Labem – konzervace soch putti živlů – 100 000 Kč  

Pokračování v obnově sochařské a dekorativní výzdoby /vyhotovení kopií váz a bust ze 

zámecké zdi/ - 2ks kopie bust – 300 000 Kč  

Ing. Josef Bárta - veřejné zakázky-poradenství, konzultace, zadávání – 50 000 Kč /VŘ 

restaurování /restaurování hlavní brány do zám. parku – vedle vrátnice/ 

Očištění a oprava válečných hrobů  (pamětní desky, pomníky) + další hydrofobizace a biocidní 

ošetření soch atd. (z alegorie soch 12ti měsíců.,4 roč. období) a válečných hrobů – dle 

finančních prostředků 

 

Restaurování hlavní litinové brány /u vrátnice/ do zámku – 1 000 000 Kč 

Restaurování hlavní litinové brány /u vrátnice/ do areálu zámku - dle rest. záměru ak. soch. 



Josefa Majrycha a ak. soch. V. Adamec  z roku 2013/ přelití svislého nosného hranolového 

pilíře do dřevěné formy, repase zámku a restaurování kamenného soklu/ – cca 1 400 000 Kč 

/předpoklad získání 30% uznatelných nákladů z dotace MK ČR/ Restaurátorský záměr řeší 1) 

bezodkladné provizorní zajištění jižní části brány před nežádoucím zhroucením – bylo 

provedeno, 2) následnou demontáž jižního hranolového sloupu a křídel, jejich transport do 

dílny a restaurování. 3) Na místě proběhne restaurování pevných dílů brány a soklové části 

oplocení z pískovcových bloků. 

 

Drobné památky – 150 000 Kč 

Restaurování  křížku v ul. U Křížku /Kačín/ – 60 000 Kč 

Restaurování křížku v Litoli – 60 000 Kč 

Drobné opravy, nátěry, apod. lidových památek /hydrofobizace, konzervace apod./ 

 

 

INVESTICE 

Příspěvek fyzickým a právnickým osobám – 200 000 Kč: 

Domov Na Zámku – zámek č.p. 1 –  repase oken – 1. etapa / cizí vlastníci 

Domov Na Zámku – restaurování snesených prvků ze střechy zámku – váza a girlanda / cizí 

vlastníci 

Římskokatolická farnost – socha sv. Františka – 1. etapa galerijního restaurování /cizí 

vlastníci 

 

Sociální práce  
Primární prevence školy – navýšení o 30 tis. Kč z důvodů žádosti ZŠ J. A. Komenského, 

jelikož je program primární prevence zařazen také pro děti na I. stupni ZŠ 

Charitativní program – snížení o 200 tis. Kč z důvodu návrhu odboru a Sociální a zdravotní 

komise na rozdělení na dvě položky – Charitativní program a novou položku Domácí hospic 

Nablízku, z.ú. 

Domácí hospic Nablízku, z. ú. – nová položka s návrhem rozpočtu 200 tis. Kč 

Dotace pro Semiramis, z. ú., centrum rodinného poradenství – nová položka s návrhem 

rozpočtu 90 tis. Kč 

Dotace pro Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.  

- jedná se o přesný název organizace, který je nutno opravit  z původního názvu Pečovatelská 

služba Poděbrady.  

Navýšení dotace o  150 tis. Kč - dle smlouvy je dotace vypočítána podle  počtu trvale 

bydlících občanů v Lysé nad Labem 

 

V Lysé nad Labem dne 2.10.2017 

PaedDr. Věra Bodnárová 

 

Rozpočet - Listy výroba, distribuce, korektury - rok 2018   
         

              Výdaje:       
            1 vydání 11 vydání   
          5169 Výroba  26500 291500   
          5169distribuce 4500 49500   
          5021 korektury 500 5500   
          rezerva(dotisk, grafika…) 1000 11000   
          



volby 2018 - příloha 12000 12000   
          příloha - Lysá žije 3000 3000   
          příloha - lékaři 5000 5000   
          c e l k e m   377500   
                  
          Příjmy:       
            1 vydání 11 vydání   
          Inzerce 5000 55000   
          c e l k e m   55000   
     

  
            

                  
                  
          

             Zpracovala: Jana Křížová 
             

              Komentář:  Rozpočet byl oproti roku 2017 navýšen z těchto důvodů: 
         komunální volby - příloha Listů (každý z kandidujících politických subjektů dostane v  měsíčníku Listy,  

který vyjde před volbami, stejný prostor 1/2 až 1 stránku) 

plánované přílohy - aktualizovaný přehled lékařských pracovišť 
         vložené přílohy - leták na akci Lysá žije 

           

               
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Výdaje do bytového hospodářství jsou podle charakteru péče o bytový fond, které mají 
charakter investic.  
Výdaje na nebytové hospodářství jsou především na údržbu a opravy.  
Dále výdaje hrazené firmám, které zajišťují pro město zejména údržbu komunikací, 
veřejného osvětlení, provoz separačního dvora, likvidace odpadů, péče a údržba zeleně a 
zabezpečování sekání trávy a úklid na území města.  
 

 

Výdaje OSMI: 

- výtluky a zástřiky – Letos bylo vyčerpáno cca 1 200 tis Kč, počítáme s tím, že v roce 

2018 se může opakovat problematický průběh zimy 

- štěrk – počítáme s nutností úpravy cesty u Tří Chalup po realizaci kanalizace 

- čistota města – dochází k nárůstu s ohledem na požadavky občanů na instalaci nových 

košů, zvýšení obsluhovaných komunikací jak v letním tak v zimním období a na 

strojní čištění (počítáme i s čištěním krajských komunikací -2x ročně) 

- výdaje na dopravní obslužnost – váže na podepsanou smlouvu 

- Podíly města na nových řadech VaK soukromých investorů (plán. smlouvy) – váže na 

podepsané Plánovací smlouvy, kdy dochází ke spoluúčasti města na budování nových 

řadů z požadavků města (zokruhování vodovodů aj.) 

- Plán obnovy – jedná se o akce projednané se správcem VaK. Dle koncesní smlouvy 

máme povinnost dát do VaK hodnotu nájmu za řady (do obnov i do investic) 

- Obnova technologie vodojemu – pokud budou pokračovat práce na rekonstrukci 

vodojemu v MI, pak je možno vypustit 

- Přepojení kanalizace Husovo nám x Jedličkova – jedná se o propojení (přepojení) 

úseku křižovatky u kina a spodní strany náměstí. Práce proběhnou v době uzavření 

nadjezdu, kdy klesne provoz. Je nutný výkop na obou stranách. 



- Odchyt holubů a deratizace – je velký tlak obyvatel na redukci stavu holubů ve městě. 

To lze jen odstřelem (nemáme povoleno) nebo odchytem. To stojí cca 40 tis. kč /měs. 

V létě se nechytá – holubi jsou na polích. Zároveň je třeba počítat s deratizací a 

pokládkou nástrah na hubení krys 

- Drobné projekty – jedná se o PD, která slouží pro potřeby OSM, na přípravu dalších 

akcí jako rekonstrukce ve školách a dalších objektech města atd. 

- Služby právníka – v položce je napočítán celý současný pracovní úvazek JUDr. 

Drábka, předpoklad služeb Mgr. Řiháčka a rezerva pro právní rozbory 

- Provoz BIKETOVERU – v nákladech stejné jako ve výnosech – je z dotace a nesmí 

být po dobu udržitelnosti projektu ziskový 

- Budova MěÚ – rekonstrukce obřadní síně, malování po rekonstrukci sítí IT, přístřešek 

před vchodem… 

- Svoz popelnic – dochází k nárůstu obyvatel a tím i k postupnému zvyšování počtu 

popelnic a s tím spojených nákladů 

- kontejnery, separační dvůr a tříděný sběr – nárůst odpovídá potřebám vycházejícím 

z POH na roky 2017 – 2021 a s přípravou na zákaz skládkování. Povinnost likvidace 

BIO, zvýšení počtu a druhů nádob na tříděný sběr, propagace… 

- Pytlový sběr – náklady v souvislosti s nárůstem počtu zúčastněných (nákypy pytlů, 

štítků, ale i svoz). Dá se předpokládat, že náklady na svoz se budou zvyšovat, protože 

za jeden den se to už přestává stíhat. 

- Zajištění plnění cílů odpadového hospodářství – jedná se o doporučení zpracovatele 

POH převedená do nákladů – projednáno v ZM v 6/2017 

- Provoz, zařízení a údržba kompostárny (zař. malého rozsahu) – opět váže na POH a na 

nutnost reakce na zvýšení množství svezeného BIO odpadu (odvoz, překopání, 

překládka, štěpkování..) 

- Veřejná zeleň – položka dlouhodobě podfinancovaná – váže na schválený Plán údržby 

městské zeleně. Dochází k nárůstu počtu sečí, ploch, vznikají nové záhony, nové 

květináče, zálivky, údržba, prořezy stromů, živé ploty, úklid listí, kácení stromů….. 

- Údržba parků – jedná se hlavně o Zámecký park, kdy skutečnost požadovaných prací 

významně převyšuje požadavky dané smlouvou, nutnost nákupu postřiků – ochrana 

buxusů aj., nákup cibulovin,… 

- Rozvody vody (automat. závlahy) – jedná se o další etapu rozšíření rozvodů vody po 

zámeckém parku pro možnost zálivky 

- Revitalizace městských pozemků – příprava vhodných pozemků pro následné 

zbudování záhonů či jiné zeleně 

- Odborná údržba stromů – v podstatě se jedná o služby arboristů na městských 

stromořadích, ale i jednotlivých stromech 

- Údržba městských lesů – město vlastní lesy, o které se musí starat – probírky, kácení 

suchých a zmrzačených stomů, ale i výsadba nových lesních porostů, stavba 

oplocenek a likvidace starých (na Šibáku máme povinnost vysázet les v roce 2018 

nejpozději. 

- Zpracování koncepce rozvoje Zámeckého parku – uloženo RM 

- Nové prvky v Zámeckém parku a obnova starých jedná se o obnovu prvků 

broukoviště, hmyzího hotelu a dalších, včetně zbudování nových – třeba dřevěných 

soch,…. 

- Materiál a potřeby vč. ochr. pomůcek pro potřeby města – nákup materiálu na různé 

opravy, barvy, ředidla, přidělávky klíčů, ochranné pomůcky OSM, elektromateriál,…. 

 

 

 



Investice: 

 

- Křižovatka - nadjezd Litol – VaK – váže na stavbu nadjezdu a na postup prací. Může 

dojít k tomu, že bude potřeba až v roce 2019. Cena je dle kalkulace PD. 

- Sloup ČEZ a přeložka el. vedení – požadavek na zařazení od p. starosty. Neprošlo 

v minulosti přes OŽP. 

- PD vodovodní řad části ul. Nerudova + realizace – v této části ulice není vodovod a je 

možnost obyvatele připojit (žádají o to) a vodovod zároveň zokruhovat do ulice 

Mírová 

- MŠ Mašinka PD - rekonstrukce hosp. budovy na třídy – pokud bude odsouhlaseno, 

pak nebude prováděna rekonstrukce přístupového chodníku, ani rekonstrukce střechy. 

Pokud nebude odsouhlaseno, pak je potřeba tyto věci provést 

- Ostatní položky v MŠ plynou z požadavků ředitelek a podstata je patrná z názvu 

položek 

- ZŠ TGM - regulace kotelny – jedná se o rekonstrukci regulace topení – požadavek 

provozovatele – ostatní školy jež mají provedeno. Bude i dálkový přístup. 

- ZŠ Hrozného 12 - odvlhčení severní a západní. zdi vč. PD – od vrat do dvora až po 

dílnu školníka. zeď je vlhká a opadává omítka. Akce předchází zadláždění dvora a 

opravě zdi a výměně vrat. To chceme dělat v roce 2019 (letos PD). Odvlhčení je třeba 

dělat v 5-6/2018, protože potom nebude přístup. (výstavba VaK v Komenského ul) 

- ZŠ Komenského - oprava šaten- pav A – zpráva BOZP – jedná se o odstranění 

nebezpečných míst co nejlevnějším způsobem. Je připravována rekonstrukce šaten ve 

vazbě na zvýšení kapacity školy a rekonstrukci pav E. (investice) 

- ZŠ Komenského - PD - přístavba jídelny v pav F – rozšíření velké jídelny na úkor 

terasy, která není využívána – zvýšení kapacity jídelny ve vazbě na zvýšení kapacity 

školy 

- ZŠ Komenského - oprava plotu – plot okolo areálu školy je již nutno opravit (část je 

rozpletená, část ulomená) – vyměnit, svařit a natřít 

- ZŠ Komenského - pav D -  rek. Vak, topení, elektro a WC u řed. 1. et. .- hlavní část 

rekonstrukcí v roce 2018 – I. etapa – severní strana budovy D – výměna rozvodů VaK 

a topení, vč stavebních úprav tříd a rekonstrukce toalet u ředitelny 

- ZŠ Komenského - pav F - WC pro imobilní  - vestavba WC pro imobilní v části 

spojovací chodby – Rampa do pavilonu je již dlouho 

- ZŠ Komenského - průběžné malování areálu – podle hygieny je nutno malovat každé 

3 roky. Stane se opakovanou položkou každý rok. 

- Rekonstrukce střechy šaten na školním hřišti – nutnost předělávky střechy na buňkách 

šaten z ploché na šikmou – zatéká do nich. Odtok je nedostatečný. 

- Rekonstrukce šaten FK Litol – dle kupní smlouvy se město zavázalo k rekonstrukci již 

v roce 2017. PD byla předložena až v 9/2017 a ještě není stavební povolení. Proto 

přesun celé částky do příštího roku. Několik drobností bylo provedeno. 

- Stavební úprava prostor domu č. p. 1102 pro denní stacionář – rozhodnutí RM o 

přestavbě prostor bývalé lékárny na denní stacionář pro seniory dle dohody s Centrem 

sociálních služeb Poděbrady. Způsob financování není dosud vyřešen, proto je 

navržena částka, která by měla náklady stavebních úprav pokrýt v případě financování 

akce Městem Lysá nad Labem. 

 

 

- Z návrhu RK Crhová upozorňuji na stav střech v Lysé n/L – č.p 176 a 1758 a 24, které 

jsou již problematické (hlavně 176, ke které je přístup jen z plošiny). Vnitřní fasády 

domů č.p. 47 a 1370 opadávají a jsou nebezpečné. 



- ve výměně oken v Milovicích je třeba pokračovat, končí životnost zařizovacích 

předmětů a ve vedení města bylo rozhodnuto i o rekonstrukci uvolňovaných bytů „z 

gruntu“.   
 
Ochrana životního prostředí 
Nejdůležitější výdajovou položkou je úhrada za sběr a svoz komunálních odpadů. Tyto 
prostředky jsou zajištěny příjmem místního poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu.   
Další výdaje jsou na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V rozhodující míře na ošetřování 
stávající zeleně a na výsadbu nové a výdaje na státní správu v oblasti životního prostředí.  
 
 
Bezpečnost státu 
 
Bezpečnost ve městě zajišťuje činnost městské policie a jednotky hasičů.  

Odůvodnění rozpočtu :  
             1) posílení položek 5011,5031,5032 - zvednutí platů o 10%, schválené vládou v roce 2017 

       2) posílení položky 5134 - dodavatelem avizované zdražení oděvních součástí pro MP v roce 2018 
      3) zakoupení nového silničního měřiče rychlosti - V současné době městská policie Lysá nad Labem  

používá silniční rychloměr ProLaser III /PL-DOK I. Toto zařízení bylo zakoupeno dne 25.1.2006 za  
částku 546 590,- Kč. Jedná se tudíž o zařízení staré 11 let. Při posledním seřízení přístroje před povinným ověřením  
( tzv.cejchováním) byla zjištěna závada na hardwaru zařízení. Následná oprava stála 10.829.50,- Kč. Při telefonické  
konzultaci se servisním střediskem nám bylo sděleno, že se tato chyba  může opakovat nebo dojde k úplnému  
zkolabování hardwaru, což má za následek nefunkčnost celého přístroje. Rovněž nám bylo sděleno, že se jedná již  
o letitý přístroj, na který se již nedodávají žádné náhradní díly. Zároveň nám byla zaslána nabídka na zakoupení  
přístroje nové generace za částku 483 879,- Kč.    

4) Ostatní položky rozpočtu jsou ve stejné výši jako pro rok 2017. 
         

                 
Všeobecná veřejná správa a služby 
 
Státní správa, samospráva 
Tyto výdaje jsou spojené s činností zastupitelstva města a s činností městského úřadu. 
Výdaje jsou hlediska struktury totožné jako v uplynulých letech. Jsou to všechny výdaje, 
které nelze zahrnout do jiných částí rozpočtu. Z přehledu položek je zřejmé, že to jsou výdaje 
na platy, pojištění zaměstnanců, výdaje spojené s provozem objektu městského úřadu a 
všechny ostatní výdaje spojené s funkčností městského úřadu, který zajišťuje činnosti 
v samostatné působnosti i v přenesené působnosti. Sem je směřována dotace na správu, 
uvedená v příjmové části. V rámci oddílu 61 je ve výdajích veden i odbor IT.  
Další výdaje v této části rozpočtu jsou za vedení účtů u bank, pojištění majetku. 
Platby daní se týkají daně z příjmů obce, která je uvedena ve stejné hodnotě jako v příjmové 
části, tato daň se neodvádí.   
           

 Odbor informačních technologií 
Položk

a 
Agenda Firma Rozpočet 

    

5169 WUCR Gordic  350 000 

 Kniha došlých faktur Gordic  

 Komunikace s bankou Gordic  

 Kniha odeslaných faktur Gordic  

 DDP+ PSI + Popelnice Gordic  

 Evidence Majetku Gordic  

 Elektronické podání PED Gordic  



 Pokladna Gordic  

 ROB Gordic  

 Mzdová agenda + 
Personalistika 

Datacentrum Praha 

 Portál úředníka - KS, kalendáře  
podpora 

Autocont  

 Správa informačního systému 
a GIS 

p.M.Eliška 108 000 

 EVI - Evidence odpadů  INISOFT 
Liberec 

21 500 

 ESPI - Evidence správních 
řízení odbor ŽP 

INISOFT 
Liberec 

 

 Stavební úřad VITA Software 77 905 

 Vodoprávní úřad VITA Software  

 Silniční úřad VITA Software  

 Přestupky VITA Software  

 Propoj T-Mapy GIS  VITA Software  

 Propoj T-Mapy EED VITA Software  

 Územní plánování VITA Software  

 Evidence sociálních agend  YAMACO 
Software 

8 000 

 Evidence myslivost YAMACO 
Software 

5 000 

 Evidence rybářských a 
mysliveckých průkazů 

YAMACO 
Software 

5 000 

 DS-SSL-PDS Ústav pro hospod.úpravu lesů 

 LHK SSL Foresta SG od Mze 

 HELETAX Topol Pro  

 Arcview-ESRI editační verze 
na 2017 

ARCDATA 0 

 T-MapServer roční technická 
podpora 

T-Mapy 100 000 

 T-MapServer rozvoj T-Mapy 150 000 

 rozvoj Webu města -placené moduly 15 000 

 Internet LysaFree 0 

 správa domény ZONER 
software Brno 

500 

 Správce pošta TomSystem 3 500 

 dokumentace ISVS ADVICE 0 

 Audit Pro  truconneXion 18 102 

 Codexis Atlas Consulting placeno 
Mikroregion
em 

 602 - časová razítka SW602 25 000 

 NOD 32 - licence na 3 roky pro 
90 PC 

ESET 0 

 správa TC Autocont 166 980 

 správa VIÚ Autocont 40 874 

 servisní a systémová podpora - 
rozšíření TC 

Autocont 140 844 

 Basic Support/Subscription for 
VMware 

Autocont 36 300 

 Maintenance prepaid for 
Veeam 

Autocont 14 520 

 Nintex Workflow 2010 
Workgroup 

Autocont 24 200 

 Maintenance Kofax Autocont 4 840 

 Citrix XenDesktop Enterprise Autocont 100 000 



 servis a revize klimatizace Neko Klima 15 000 

 EOS Marbes 
Consulting 

144 000 

 XZR vrstva Marbes 
Consulting 

1 742 

 Certifikáty QCA,VCA, SSL Česká 
pošta,Alpiro 

40 000 

 ČSN čtení a tisk pro SÚ Ústav pro 
normalizaci 

6 000 

 Altas Czech do navigace Garmin 5 000 

 Výpisy CzP ČÚZK 12 000 

 Ostatní služby  100 000 

 C E L K E M  1 739 807 

5139 náhradní díly VT  50 000 

 inkousty, pásky  50 000 

 tonery - náhradní plnění       150 000 

 C E L K E M  100 000 

5137 tiskárny  50 000 

 monitory   30 000 

 mobily  8 000 

 terminály  20 000 

 notebook, PC  50 000 

 kopírky  50 000 

 C E L K E M  208 000 

5171 Opravy a udržování servis HW  30 000 

 opravy kopírek  20 000 

 C E L K E M  50 000 

5172 ostatnív SW  50 000 
SW do 
60 tis. 

C E L K E M  50 000 

6119 příprava projektů   

 projekt Výzvy 28  10550 000 
SW nad 
60 tis. 

C E L K E M  10 550 000  

6122 trezor na zálohavací pásky  200 000 
HW nad 
60 tis. 

C E L K E M  200 000 

C E L K E M   

 

 
 

 

5169 položka zahrnuje nasmlouvané služby na provoz a podporu HW a SW 

5139 položka zahrnuje předpokládaný spotřební materiál pro tiskárny, kopírky 
a další drobný materiál  

5137 položka zahrnuje plánovaný nákup drobného hmotného majetku - HW 

5171 položka zahrnuje možné opravy a servis HW 

5172 položka zahrnuje možné dokoupení licencí nebo nákup SW 

6119 Položka zahrnuje plánované výdaje na projekt z Výzvy č.28, který 
schválilo ZM usnesením č.423 ze dne 15.6.2016. Tento projekt má 
schváleno přidělení dotace, realizace by měla být dokončena k 
30.9.2018. Financování z MMR proběhne 2018-9  

6122 pořízení ohnivzdorného trezoru pro ukládání pásek se zálohami, v 
současné době nejsou pásky dostatečně bezpečně chráněny  
 

 



Dlouhodobý digitální archiv s řízenou dokumentací (DMS) - komplexní 
nástroj pro řešení problematiky dokumentů a elektronických procesů v 
organizaci. 

Elektronické vedení materiálů rady a zastupitelstva města 

Elektronické formuláře a podání na Portále občana – inteligentní 
interaktivní formuláře/žádosti poskytované směrem k občanům města. 

Elektronizace agendy Hřbitovní místa – Pasport hřbitovů je aplikace 
umožňující jednoduchou a přehlednou správu potřebných informací 

Rozšíření stávající Správy uživatelů a oprávnění k výkonu agend o vazbu 
na Základní registry   

Navýšení kapacity technologického centra – vzhledem k výše uvedeným 
aktivitám (především pořízení digitálního archivu) je třeba navýšit i 
kapacitu Technologického centra. 

  
 

              Investiční část 

 
U konkrétních akcí je komentář zpracovaný Odborem městského investora..  

 
 

Financování zapojení fondu rezerv – zdrojů z minulých let  115 000 tis.Kč. 
 
 
Vedlejší hospodářská činnost  
Jedná se o činnost, která je vedena na zvláštním účtu, protože je zde účtováno o bytovém a 
nebytovém hospodářství, které pracuje se zálohami od občanů – inkasa za služby, které se 
vyúčtovávají až v následujícím roce a poté jsou přeplatky vráceny občanům a dluhy 
vymáhány. 
Bytové hospodářství spravuje firma paní Crhové. Příjmy z nájmů jsou v návrhu uvedeny 
podle výpočtu paní Crhové.  Dále jsou v hospodářské činnosti vedeny činnosti, z kterých se 
platí DPH. Jedná se o příjem z pronájmu vodovodních a kanalizačních řadů, pult centrální 
ochrany apod. 
V další části jsou provozní náklady, to jsou úhrady za energie, služby, opravy bytového a 
nebytového hospodářství. Výdaje za správu bytového fondu dle smlouvy. Dále jsou vedeny 
ve VHČ i opravy bytového fondu. 
 
Zpracovala ing.Polenová ve spolupráci s vedoucími odborů 
 
 
 


