
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem  
konané dne 13.2.2019 

 
Podání žádosti na DT MMR ČR na výstavbu tělocvičny v Litoli  

 
 
 
Zprávu vypracoval: 
Karel Marek - zastupitel 
 
Zprávu předkládá: 
Jan Burian - zastupitel 
Petr Eliška - zastupitel 
Jan Marek - zastupitel 
Karel Marek - zastupitel 
Martina Tužínská Synková - zastupitelka 
Štěpánka Vošická - zastupitelka 
 
Do zastupitelstva města bude přizván: 
- 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města 
u k l á d á 
 

1. OMI podání žádosti do dotačního podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 
obyvateli -  DT 117D8220BRM v rozsahu současného projektu na výstavbu 
tělocvičny schváleném v Usnesení č. 149 ze zasedání ZM dne 1.11.2017 v řádném 
termínu do 28. února 2019 

2. OMI a členům RM a ZM dále aktivně pokračovat ve vyhledávání dotačních titulů a 
jiných zdrojů finančních prostředků použitelných pro financování realizace projektu z 
bodu 1) 

3. OMI zadání vypracování položkového rozpočtu projektu z bodu 1)  
 
 

 
Datum a podpis předkladatele: 
 
Podpis starosty nebo místostarosty: 
 
Podpis tajemníka: 
 
 

 



Důvodová zpráva 
Popis problému: 
Na konci roku 2018 byla zastavena realizace projektu nové tělocvičny při ZŠ Litol v roce               
2019 s argumentací, že bez využití dotačních titulů nebude výstavba tělocvičny pokračovat v             
rozsahu schváleném Usnesením č. 149 ze zasedání ZM dne 1.11.2017. Nebyla vytvořena            
dostatečná položka v rozpočtu pro 2019. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR aktuálně vypisuje             
dotační podprogram “Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli” dotační titul  117D8220BRM. 
 
Informace o dotačním titulu na: 
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-
regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-%E2%80%93-10-000-obyvateli 
 
Dle informací paní místostarostky Fischerové mají na MMR v dotačním titulu nevyčerpané            
prostředky, existuje tedy pravděpodobnost, že by na náš projekt mohlo být uvolněno více             
prostředků, než je uvedeno ve výzvě.  
 
Samotný dotační titul umožňuje použít finanční prostředky i na výstavbu nové tělocvičny viz             
bod 2.2 zásad: 

Uznatelné náklady: 
- vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury, 
- vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny,           
sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce            
jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury, 
- oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního              
hřiště, 
- výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je součástí obnovy školní               
tělocvičny.  

 
A zároveň pro podání žádosti postačuje samotná žádost o stavební povolení, která už byla v               
tomto případě na SÚ podána, viz bod 6.4 zásad: 

Dokumentace požadovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním            
řádu (stavební zákon), která bude (podle druhu stavby) zahrnovat: 
- písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení nebo prohlášení statutárního zástupce obce            
tom, že stavební úřad ve lhůtě stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz k ohlášení              
nezaslal (podle §106 stavebního zákona) nebo 
- stavební povolení (podle §115 stavebního zákona), resp. žádost o jeho vydání nebo 
- veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení           
stavby nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení (podle §116 stavebního zákona)           
nebo 
- certifikát autorizovaného inspektora (podle §117 stavebního zákona). 

 
Pokud by došlo k úspěšnému vyřízení podané žádosti o dotaci, existuje stále možnost, že by               
se už letos mohlo začít s výstavbou nové tělocvičny. Protože dotační titul nepokryje             
většinovou část nákladů na projekt, je nutné dále pokračovat ve hledání dalších zdrojů             
finančních prostředků - dotační tituly Středočeského kraje, MŠMT atd. 
 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-%E2%80%93-10-000-obyvateli
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-%E2%80%93-10-000-obyvateli


Důvodem zařazení tohoto bodu do programu ZM 13. února 2019 je i bod 6.2.4. zásad, který                
výslovně v žádosti požaduje: usnesení a zápis zastupitelstva se schválením podání žádosti            
o dotaci. Ukončení příjmu žádostí je 28. února 2019. 
 
  
 
 
 
 
  
Návrh řešení: 
Zpracovatel navrhuje uložení OMI podání žádosti do výše uvedeného dotačního titulu. 
 
Stanovisko k návrhu 
Návrh nebyl projednán v žádné komisi ani výboru.  
 
Vztah k rozpočtu: 
Bude nutné vytvořit v rozpočtu odpovídající položku. Návrh úspor v současném rozpočtu 
přiložen v samostatné příloze - tabulce. 
 

 
 
podpis zpracovatele 
Karel Marek 
zastupitel 
 
  



            Příloha č. 1 Rozpočet Lysá nad Labem pro rok 2019 - v níže uvedených položkách vidí 
navrhovatelé bodu potenciál pro získání finančních zdrojů na realizaci projektu nové tělocvičny 
Základní školy TGM. Není nutné je rušit všechny, lze z nich vybrat jen odpovídající výši nutných 
finančních prostředků. 

 
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE) 627076 Poznámka 

2212 ČSA 1000 PD je, realizaci nepředpokládáme 

2212 Mírová 1000 PD je, realizaci nepředpokládáme 

2219 Poděbradova cyklostezka 400 PD bez výhledu na realizaci 

2212 PD Dokončení průtahu Jedličkova 1000 Není jasné kdy bude kraj realizovat 

2219 PD park 30. výročí osvobození 600 PD bez výhledu na realizaci 

2212 PD cyklověž II 200 PD bez výhledu na realizaci 

2212 PD Za Koncem 600 PD bez výhledu na realizaci 

2212 PD Smetanova 350 PD bez výhledu na realizaci 

2212 PD Škrétova 350 PD bez výhledu na realizaci 

2212 PD Riegrova 350 PD bez výhledu na realizaci 

2212 PD Jaromírovy sady 350 PD bez výhledu na realizaci 

2212 PD Za Labem 350 PD bez výhledu na realizaci 

2212 PD Průmyslová 350 PD bez výhledu na realizaci 

2212 PD pěší a cyklo doprava přes Labe 800 PD bez výhledu na realizaci 

2212 PD cyklo podél Labe vč. napojení přístaviště 800 PD bez výhledu na realizaci 

2212 Příprava revitalizace nového sídliště 400 není specifikovano, na co jsou alokovány 
 peníze, jestli na studii nebo PD 

2212 Záloha oddílu - rezerva 1500 převod rezervy z loňska 

2310 Přečerpávací stanice Litol 6000 související stavba s rekonstrukcí Mírové 

3111 Realizace MŠ Drážky 3345 realizace není připravena, blokace stavby  
od souseda 

3111 MŠ Mašinka rekonstrukce hosp.budovy na třídy vč.PD a 
přístup.cesty 

4000 zbytečná rekonstrukce na úkor ztráty  
pediatra, kterých je LNL nedostatek 

3111 PD ZŠ TGM rozšíření kapacity 800 není potřeba - viz koncepce školství 

3412 
PD Sportovní hala 

3500 PD se může posunout do dalšího roku,  
výstavba tělocvičny je důležitější 

3631 PD rekonstrukce radnice 800  

3631 PD areál Čechova 800 dokud nebude jasné, zda město areál získá,
 tak není nutné dělat 

3631 PD VO Poděbradova a průmyslová zóna 300 Stačí při realizaci obchvatu 

3631 PD čp. 268 a konírny 350 PD bez výhledu na realizaci 

3639 PD a zasíťování Hrabanova 500 PD bez výhledu na realizaci 
není rozhodnuto o prodeji 

3639 Vybavení technické skupiny zařízení nad 40 tis.Kč 1000 značně nadhodnoceno 
TS vybavení již má 

3639 Výkup nemovitostí 30000 není jasně určeno 

5311 Rozšíření kamerového systému 500  

 Klimatizace v budově MěÚ 4000  

6171 Informační centrum zřízení po MěP 1500 MěP se nestihne přestěhovat v termínu, 
 aby se stihlo realizovat 

6171 el. Úřední deska 700  

 

 


