
 
Zápis č. 1 /2022                                              

z jednání „Finančního výboru” MěÚ v Lysé nad Labem, 
konané v zasedací místnosti MěÚ v Lysé nad Labem, Husovo náměstí 23, dne 26. 5. 2022 od 18.05 hod. 

 
                                                                                                   Počet stran:  4.  
                                                                                                    
Přítomní členové:  M. Pípal, J. Bonaventura, Z. Viktoriová, , I. Sadílková; M. Novák; 
Omluvení členové: D. Kváč; R. Bláhová 
Neomluvení členové:, 0 
Hosté:  0 
            ,            . 
1. Úvod, přivítání 

 
Jednání výboru zahájil předseda Finančního výboru v 18:05. Přivítal přítomné a konstatoval, že výbor je 
usnášení schopný, neboť je přítomno 5 členů z celkového počtu 7 členů výboru. 

 

 
2. Schválení programu jednání Finančního výboru:  
 

Program jednání: 
 

Program jednání: 
 
1. Přivítání členů, formality 
2. Kontrola úkolů z minulého jednání FV 
3. 9. RO/2021 - na vědomí 
4. 10. RO/2021 - na vědomí 
5. 1. RO/2022 - na vědomí 
6. Diskuse k aktuální finanční situaci 
7. Různé  
 
Usnesení č. 1.1. z 26.5.2022 
Finanční výbor schvaluje program jednání Finančního výboru ve znění navrženém předsedou Finančního 
výboru p. Pípalem s tím, že body č. 3 a 4 již nejsou aktuální a posouvá body 5 a výše na jejich místo a 
přidává bod . 4. RO 2/2022 – na vědomí. 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti) 
 
Upravený program jednání: 
 
1. Přivítání členů, formality 
2. Kontrola úkolů z minulého jednání FV 
3. 1 RO/2022 - na vědomí 
4. 2. RO/2022 - na vědomí 
5. Diskuse k aktuální finanční situaci 
6. Různé  
 
2.  Kontrola úkolů z minulého jednání FV 
 
Nesplněné úkoly viz niže: 
 
 
usneseni 3.1.2. z 29. 11. 2021 
           Finanční výbor se rozhodl  provést následnou kontrolu uzavírání DPP a DPČ za rok 2021 předběžný  

           termín byl stanoven na únor 2022. 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti) 



Členové Finančního výboru nedostali vyjádření k níže uvedeným bodům. 
 
Usneseni 3.2.2. z 29. 11. 2021 
           Finanční výbor žádá odbor OMI o vysvětlení, z jakého důvodu nejsou akce sportovní hala a  
           rekonstrukce radnice  (půdy) hrazeny z úvěru ačkoliv o financování bylo rozhodnuto usnesením   
           zastupitelstva.  
  
           Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti) 
 
Usneseni 3.2.4. z 29. 11. 2021 
           Finanční výbor žádá ekonomický odbor o vysvětlení,  proč nejsou faktury z úvěru placeny ve lhůtě  
           splatnosti,  případně jestli z této skutečnosti  nevzniklo  penále ( v tom případě vyčíslit). 
 
            Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti) 
 
7.2.   Finanční výbor žádá odbor Správy majetku o sdělení jaký je výběr poplatků za zábor veřejného         
         prostranství  v letech 2019,20,21. A dále žádá o informaci kdo je pověřen kontrolou území města  
       z titulu získávání informací k výběru tohoto poplatku. V současné době vzniká dojem, že je to zcela  
       náhodné nebo na udání. 
. 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti). 

 
Usnesení 2.1.  z 26.5.2022 
Předseda Finančního výboru zajistí rozeslání odpovědí na vznesené dotazy, které mu byly zaslány, ale 
nebyly distribuovány členům Finančního výboru, nebo zajistí zpracování odpovědí na vznesené dotazy do 
10.6.2022. 
K bodu 3.2.1. se Finanční výbor rozhodl přesunout kontrolu až na rok 2023, kdy bude možno zkontrolovat    
DPP a DPČ po první provedené kontrole a její dopad  na rok 2022. 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti). 
 

  Kontrolní akce pí. Bláhové dokončení  kontrolní zprávy je do konce roku 2021 a bude projednáno     
  na příštím Finančním výboru. Nebylo projednáno z důvodu omluvy pí  Bláhové z účasti na Finančním          
  výboru. 
 
3.1. Rozpočtové opatření č, 1/2022. 
 

Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022.  
 
Usnesení 3.1.  z 26.5.2022 
Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové opatření  1/2022.  
  
 Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti) 
 
4.1. Rozpočtové opatření č, 2/2022. 
 
Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022.   

 
Usnesení 4.1.  z 26.5.2022 
Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové opatření  2/2022.  
  
 Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti) 
 
 
5.1. Diskuse k aktuální finanční situaci. 

 
Na jednání Finančního výboru předložila pí. Viktoriová  tabulku s vyhodnocením rozpočtového krytí 
vybraných investičních akcí. Vzhledem k čerpání rozpočtu za 1 – 4. 2022 se finanční výbor rozhodl tuto 
tabulku projednat a požádat o vysvětlení  souvisejících skutečností. 
 



 

Akce Cena dle 
smlouvy o 
dílo vč. DPH 

Zaplaceno 
21 

Rozpočet 22 Rozpočet 
+zaplaceno 

rozdíl  upraveno 
v 
rozpočtu  

rekonstrukce 
komunikace 
ČSA 

69 699 349 56 001 850 9 500 000 65 501 850 -4 197 499 13 697 
499 

rekonstrukce 
komunikace 
Mírová 

85 299 157 35 391 985 42 800 000 78 191 985 -7 107 172 49 907 
172 

Sportovní 
hala 

143 534 063 44 919 774 82 000 000 126 919 774 -16 614 289 98 614 
289 

Rekonstrukce 
vodojemu 

66 749 781 18 911 140 32 000 000 50 911 140 -15 838 641 47 838 
641 

Jedličkův 
dům 

25 732 106 4 430 998 14 000 000 18 430 998 -7 301 108 21 301 
108 

MŠ Dráček 
rozšíření 
kapacity 

34 073 502 6 756 755 21 500 000 28 256 755 -5 816 747 27 316 
747 

rekonstrukce 
radnice-půda 

31 256 549 9 684 345 20 000 000 29 684 345 -1 572 204 21 572 
204 

  456 344 507 176 096 847 221 800 000 397 896 847 -58 447 660          

 
 
Usnesení 5.1.  z 26.5.2022 
Finanční výbor žádá finanční obor + ekonomický odbor o zpracování zprávy, ve které budou uvedeny  
skutečné náklady výše uvedených investičních akcí včetně DPH dle uzavřených kupních smluv a všech 
dodatků za vícepráce, dále u jednotlivých výše zmíněných akcí uvést jaké dotační tituly  na jednotlivé 
investiční akce s čerpáním v letošním roce je možno očekávat v příjmech města a zprávu, jakým 
způsobem bude toto navýšení investičních nákladů řešeno. 
  
 Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti) 
 
Usnesení 5.2.  z 26.5.2022 
Finanční výbor žádá vysvětlit nárust rozpočtových příjmů v kapitole příjmy z nebytových prostor 
z obvyklých 6,0 mil Kč. Na 11,0 mil Kč. 
 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti) 
 
6. Různé  
 
 
6.1.   v rozpočtu na rok 2022 není položka, která by řešila provoz sportovní haly po dokončení, které se 
předpokládá v letošním roce. 
 
 Usnesení 6.1.  z 26.5.2022 
Finanční výbor žádá ekonomický odbor o zpracování zprávy, jak bude řešen provoz sportovní haly 
v letošním roce v zimním období. 
  
 Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti). 
 
6.2.  Finanční výbor žádá odbor správy majetku o informaci, jak má město zajištěné dodávky elektřiny a    

        plynu na letošní rok. 
 
 Usnesení 6.2.  z 26.5.2022 
        Finanční výbor žádá odbor správy majetku o informaci, jak má město zajištěné dodávky elektřiny a    
        plynu na letošní rok. 
  
 Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti). 



 
6.3.2022 Finanční výbor žádá o informaci vedení města, jestli uvažuje o nějaké kompenzaci inflace 
zaměstnancům  města 
 
 Usnesení 6.3.  z 26.5.2022 
Finanční výbor žádá o informaci vedení města, jestli uvažuje o nějaké kompenzaci inflace zaměstnancům  
města 
  
 Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti). 
 
 
. 
6.4.  Finanční výbor upozorňuje na nefunkčnost některých ekonomických stránek  na webu města a žádá o       

        Jejich zaktualizování zejména knihy došlých faktur a odstranění vzniklých duplicit v této položce. 
 
Usnesení 6.4.  z 26.5.2022 
 Finanční výbor upozorňuje na nefunkčnost některých ekonomických stránek  na webu města a žádá o       
jejich zaktualizování, zejména knihy došlých faktur a odstranění vzniklých duplicit v této položce. 
  
 Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 neúčasti). 
 
 
 
 
 
 
Konání příštích zasedání Finančního výboru bude:. 
16.6.2022  v 18:00 hod. 
 
   
Zasedání FV bylo ukončeno v 19.10 hod. 
 
 
 
Předsedající (ověřovatel zápisu): 
 
 

 
Zapisovatel:                                                               


