
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 28. 7. 2020

Návrh na podání žádosti o dotaci na NSA (Národní sportovní agentura ČR) na 
výstavbu sportovní haly

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Fischerová Romana (místostarosta)

Důvodová zpráva:
1. Popis problému:
Město Lysá nad Labem připravuje výstavbu víceúčelové sportovní haly v lokalitě ulice Komenského. Projekt sportovní 
haly získal 03.07.2020 stavební povolení. Celkové investiční náklady stavby jsou cca 100 mil. Kč + DPH, tj. cca 121 mil. 
Kč. Město Lysá nad Labem potřebuje získat pro výstavbu sportovní haly spolufinancování z dotačních zdrojů. Jako první 
zdroj pro financování stavby je k dispozici dotační výzva MMR ČR. Jedná se o program č. 117D8220 – Podpora obcí s 
3001-10000 obyvateli a v rámci této výzvy se jedná o podprogram č. DT 117D8220H – Podpora budování a obnovy míst 
aktivního odpočinku. Podklady pro tuto dotační výzvu připravujeme.
Druhým zdrojem pro financování stavby bude dotační výzva Národní sportovní agentura ČR, která by měla být 
vyhlášena v září 2020.

2. Návrh řešení:
Navrhuje se podat žádost o dotaci Národní sportovní agentura ČR, která by měla být vyhlášena v září 2020
Jednou z podmínek žádosti dotace je usnesení zastupitelstva města vyjadřující souhlas s podáním žádosti o dotaci. Z 
tohoto důvodu je věc předkládána k projednání do zastupitelstva města.

3. Stanoviska k návrhu:
Návrh byl projednán v Komisi pro výstavbu sportovní haly.

4. Vztah k rozpočtu města:
Stavba víceúčelové sportovní haly má rozpočtové náklady ve výši cca 121 mil. Kč včetně DPH. Ve výše uvedeném 
dotačním titulu můžeme žádat maximálně o 30 milionů Kč.
Nově ustavená Národní sportovní agentura ČR (NSA) avizuje, že bude letos na podzim vypisovat první dotační výzvy 
mimo jiné i na sportovní investice. Parametry těchto výzev dosud nejsou známy. Pokud budou navazovat na předchozí 
výzvy MŠMT ČR, tak by zde bylo vyčleněno na sportovní haly 40-50 mil. Kč. Město Lysá nad Labem bude muset 
financovat z vlastních zdrojů náklady, které nepokryjí dotace. Stavba musí být dokončena do 31.12.2022.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
podání žádosti o dotaci NSA (Národní sportovní agentura ČR), 

II. ukládá
Radě města
1. zajistit podání žádosti jakmile bude vypsaný termín
2. zajistit doložení dokladu o financování sportovní haly (např. úvěr, prostředky města)

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

Dosavadní rozhodnutí:
Zastupitelstvo města rozhodlo o projektové přípravě sportovní haly. Projekt haly byl zastupitelstvem schválen a 
projekční firma získala pro stavbu stavební povolení a dále ZM rozhodlo usnesením č. 65 a č. 66 ze dne 17.06.2020 
takto:

Usnesení č. 65



Zastupitelstvo města

schvaluje
podání žádosti o dotaci na MMR ČR do programu
117D8220 – Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli/Podprogram DT 117D8220H – Podpora budování a obnovy míst 
aktivního odpočinku s tím, že žádost o dotaci v maximální výši 30 mil. Kč bude podána na vybudování sportovní haly 
Lysá nad Labem.

Usnesení č. 66
Zastupitelstvo města

ukládá
Radě města
1. zajistit podání žádosti ve stanoveném termínu nejpozději do 28.08.2020
2. vyhlásit zadávací řízení na zhotovitele stavby sportovní haly


