
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 11. 2022

6. rozpočtové opatření roku 2022 (na vědomí)

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Vinklerová Markéta (vedoucí finančního odboru)

Důvodová zpráva:
Rada města schválila dne 26.9.2022 usnesením č. 527 - 6. rozpočtové opatření roku 2022. Toto rozpočtové opatření je
předkládáno Zastupitelstvu města na vědomí.

Komentář k rozpočtovému opatření č. 6/2022:
Příjmy:
Ř 59 Dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitel. obcí. Vytvoření nové položky ve výši 452 tis. Kč. 
Úprava je jak na příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace z MF ve výši 
452 tis. Kč na pokrytí výdajů na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitel. obcí (UZ 98187).
Ř 63 Dotace na sociálně právní agendu dětí UZ 13011 - doplatek 2021. Vytvoření nové položky ve výši 63 tis. Kč. Úprava 
je jak na příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace od MPSV na pokrytí 
výdajů agendy Sociálně-právní ochrany dětí – doplatek za rok 2021 (UZ 13011).
Ř 68 Dotace Obědy do škol MŠ Čtyřlístek. Vytvoření nové položky ve výši 12 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na 
výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z MPSV ČR pro MŠ Čtyřlístek (UZ 13014) ve výši 12 079,20 Kč. 
Uvedené prostředky budou zaslány na projektový účet školky.

Výdaje provoz:
Ř 125 MŠ Čtyřlístek - Obědy do škol. Vytvoření nové položky ve výši 12 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak na 
výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta dotace z MPSV ČR pro MŠ Čtyřlístek (UZ 13014) ve výši 12 079,20 Kč. 
Uvedené prostředky budou zaslány na projektový účet školky.
Ř 332 Výdaje na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitel. obcí. Vytvoření nové položky ve výši 452 tis. Kč. 
Úprava je jak na příjmové, tak na výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace z MF ve výši 
452 tis. Kč na pokrytí výdajů na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitel. obcí (UZ 98187).
Ř 336 Výdaje na Sociálně právní ochranu dětí UZ 13011. Navýšení položky o 63 tis. Kč. Úprava je jak na příjmové, tak 
na výdajové stránce rozpočtu. Byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace od MPSV na pokrytí výdajů agendy 
Sociálně-právní ochrany dětí – doplatek za rok 2021 (UZ 13011).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
6. rozpočtové opatření roku 2022 schválené Radou města dne 26.9.2022 usnesením č. 527.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         


