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Zápis č. 1/2022 
Jednání komise pro dotace rady města Lysá nad Labem 
 
Termín: 6. 12. 2022 od 8 do 10 hod  
Místo: zasedací místnost Komunikace MěÚ Lysá nad Labem  
 
Přítomni: 
Jaromír Šalek, Zuzana Viktoriová, Zita Nidlová, Petra Melingerová, Hana Ottová (MěÚ) 
 
Předseda komise přivítal přítomné členy a konstatoval, že jednání komise se zúčastnili všichni 
4 členové a komise byla usnášeníschopná. Za MěÚ byla přítomna tajemnice komise. 
 
 
Program jednání: 

1) Představení členů komise 
2) Způsoby komunikace komise 
3) Aktuální žádosti o dotace 
4) Diskuse, různé 
5) Stanovení termínů konání komise pro dotace 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1) Představení členů komise 
 
Proběhlo představení jednotlivých členů zejména z pohledu pracovních zkušeností v oblasti 
dotací.  
 

2) Způsoby komunikace komise 

Komise se dohodla na využívání aplikace Freelo.cz. Členové a tajemnice provedou registraci a 

bude vytvořena skupina pro komisi. 

3) Aktuální žádosti o dotace 
 
Informace p. Ottová: 
 
Info k IROP BH – žádost na 25 mil. – úspěšně podáno, nyní se bude čekat na formální hodnocení – 

odhad 2 měsíce formálko, hodnocení dalších 6 měscíů 

Dotace na molo ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu –  Město odstoupí od  dotacie 500 tis. 
Kč od  St. kraje a projekt lépe připraví. – Info. už na radu bylo posláno. Projekt technicky a 
administrativně nepřipravený. Hlavně stanoviska dotčených orgánů a splnění jejich podmínek. 
 
MMR cestovní ruch – vyhlídkové místo na terasách – dostali jsme dotaci 750 tis. Dotace 50 % 

Komise dotaci projednala přijala usnesení. 
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Usnesení č. 1 

Komise nedoporučuje čerpání dotace z důvodu vysokého podílu spolufinancování vzhledem 

k aktuálním možnostem rozpočtu města.  

4) Diskuse, různé 
V rámci diskuse byl probírán Strategický plán města. Bude třeba zahájit proces aktualizace podle 

reálného stavu. 

Úkol: J. Šalek prověří udržitelnost u dotace, která byla na aktualizaci plánu čerpána do roku 2020. 

Usnesení č. 2 

Komise doporučuje radě města zahájit proces aktualizace nebo zpracování nového Strategického 

plánu a určit garanta tohoto procesu. Komise je připravena přispět k nastavení strategie v oblasti 

dotací. 

 

Další diskutované body 

Národní plán obnovy – dotace na osvětlení  

- koncepce zavedení systému soustavy veřejného osvětlení  

- investiční a neinvestiční dotace na osvětlení 

Projekt na energetické úspory na JAK. Není lepší nejprve zadat energetický audit (cca 200 tis.). Z něho 

teprve vzejdou potřeby? 

Sociální práce na obcích – je aktuálně vypsána výzva č. 09 OPZ Plus. Lze čerpat na mzdy sociálních 

pracovníků. Info na odbor zasláno. O výzvě vědí a zvažují potřebnost. Spoluúčast města je 10 %. Lze 

žádat od 1 do 10 mil. Kč. 

Úkol: J. Šalek zjistí u odboru stanovisko k možné dotaci 

E-Goverment – výzva IROP č. 9 – IT odbor by zájem měl, ale do konce února se nestihne udělat studie 

proveditelnosti. Bylo projednáváno v komisi pro IT 

 

https://www.svn.cz/cs/reference-list/verejny-sektor  - kontakt na  neziskovou organizaci zabývající se 

problematikou úspor energie  

5) Stanovení termínů konání komise pro dotace 
 
Jednání komise bude vždy první úterý v měsíci od 8 do 10 hod. Příští jednání je naplánováno 
na 3. 1. 2023 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://www.svn.cz/cs/reference-list/verejny-sektor
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V Lysé nad Labem 6. 12. 2022    
 

    …………………………………… 
           podpis předsedy komise 
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