
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 22. 6. 2022

Zrušení veřejné zakázky na stavební práce týkající se výstavby bazénku v ZŠ J. A. 
Komenského

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Bláhová Radka (zastupitel 4)

Důvodová zpráva:
Dne 17.1.2022 schválila Rada města Lysá nad Labem vyhlášení podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce pavilonu E v 
ZŠ J.A.K. 2022“ formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění.

Součástí této veřejné zakázky byla mimo jiné
• výstavba bazénku o velikosti 8 x 16,7 m, hloubkou 0,1 až 1,6 m s dvěma plaveckými dráhami, trubkovými masážními 
lehátky, lavicemi, vodním ježkem, vířivkou, brouzdalištěm, to vše na místě jedné z tělocvičen,
• přístavba budovy čp. 1534, stavba občanského vybavení v části obce Lysá nad Labem, jež je součástí pozemku – 
stavební parcely p.č. St. 1940 v k.ú. a obci Lysá nad Labem, o místnost plavčíka a novou nářaďovnu pro sousední 
tělocvičnu, k jejímuž zrušení dojde výstavbou bazénku,
• rekonstrukce technického zařízení pavilonu E základní školy – ústředního topení, elektroinstalace, vzduchotechniky, 
vodovodního a kanalizačního potrubí.

Zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 24.1.2022. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena 
do 25.2.2022.

Nabídku podaly 3 subjekty, přičemž nejvyšší počet bodů získala nabídka ceny 65.517.982,84 Kč včetně DPH. Další 
subjekty nabídly cenu 67.530.739,56 Kč a 69.666.853,24 Kč.

V rozpočtu města na rok 2022 je na realizaci rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J. A. Komenského vyčleněna částka 25 
milionů Kč. Nejnižší nabídnutá cena činí 65.517.982,84 Kč, což představuje 38 % částky, která je v rozpočtu města na 
tuto akci alokována. Představa radních původně byla, že zbývající částka (tedy 40,5 milionů Kč) bude uhrazena v roce 
2023, tedy v dalším volebním období.

Mám za to, že investiční akci v této výši si Město Lysá nad Labem nemůže dovolit a bylo by rozpočtově neodpovědné 
schválit uzavření smlouvy o dílo na částku 65.517.982,84 Kč, a to z těchto důvodů:
• od roku 2023 začne Město Lysá nad Labem splácet úvěr ve výši 300 milionů Kč (lze splácet již od roku 2022, ale s tím 
rozpočet zatím nepočítá),
• značným způsobem vzrostou provozní náklady města vyvolané investičními akcemi, které se v roce 2022 ukončí,
• neustále rostou náklady na stavební práce i služby a je nezbytné počítat s tím, že v důsledku víceprací či změn v 
projektech dojde i k navýšení ceny těch investičních akcí, které momentálně probíhají a budou v roce 2022 ukončeny,
• došlo k navýšení ceny za energie, s čímž se při sestavování rozpočtu na rok 2022 nepočítalo a bude nezbytné zvýšenou 
cenu za energie uhradit.

Rekonstrukce pavilonu E v základní škole J.A. Komenského se řeší minimálně od roku 2017, kdy byla společností AGORA 
- architektonický a stavební atelier, spol. s r.o. připravena první studie, která zahrnovala i úpravy tohoto pavilonu. 
Reálně se však řeší již mnohem déle. Je rok 2022 a pavilon s tělocvičnami je v tristním stavu, ve stavu neodpovídajícím 
potřebám 21. století a navíc ani zákonným požadavkům. Základní škola opakovaně čelí kontrolám státních orgánů na 
úseku hygieny a jsou jí udělovány sankce (pokuty). Tento stav je dlouhodobě neudržitelný. I přesto, že panuje shoda 
napříč celým zastupitelstvem, aby se rekonstrukce daného pavilonu provedla, do dnešního dne nebylo s rekonstrukcí 
pavilonu započato.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. ukládá
Radě Města zrušit veřejnou zakázku „Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A.K. 2022“, evidenční č. VVZ: Z2022-003427, 



evidenční číslo na ISVZUS: 60054157,

II. ukládá
Radě města zahájit realizaci rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J. A. Komenského bez bazénu a s ním souvisejících 
technologií.

Termín: ihned

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

Dosavadní rozhodnutí:
         


