
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 25. 9. 2019

Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A. Komenského, Lysá nad Labem (doplnění k bodu 
Žádost Spolku rodičů žáků ZŠ J.A.K. o rekonstrukci pavilonu E)

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Zastupitelé dne 16.9.2019 obdrželi dopis od místopředsedkyně Spolku rodičů žáků Základní školy J.A. Komenského v 
Lysé n.L. ve věci zcela nevyhovujícího stavu pavilonu E v Základní škole J.A.Komenského (příloha 1).
V dopise zástupkyně rodičů žáků navštěvujících tuto základní školu žádala, aby došlo k zahájení realizace celkové 
rekonstrukce pavilonu E, ve kterém jsou umístěné 3 tělocvičny (z toho jedna je pro obchodní akademii), toalety, sprchy 
a šatny, přičemž vše se nachází v původním stavu z roku 1975. Vzhledem k předpokládané finanční náročnosti celkové 
rekonstrukce bylo v dopise žádáno, aby se započalo alespoň s první etapou, v rámci níž by došlo k rekonstrukci rozvodů 
vody a kanalizace, vybudování sprch pro dívky (ženy), chlapce (muže) a učitelský dozor, toalet pro dívky (ženy), 
chlapce (muže) a učitelský dozor a dále šaten pro dívky (ženy), chlapce (muže) a učitelský dozor. Až v následné etapě 
by pak bylo možné řešit rekonstrukci dalších prostor v pavilonu včetně těch prostor, které jsou dosud nevyužité.
Jako podklad pro zahájení prací na rekonstrukci pavilonu by mohla sloužit studie zpracovaná v roce 2017 AGORA-arch. a 
stav. atelier s.r.o. (příloha 2)
Základní škola J.A.Komenského byla uvedena do provozu v roce 1973, pavilon E pak v roce 1975. V průběhu posledního 
desetiletí dochází ve škole k velkým investičním akcím, které souvisejí s tím, že škola již funguje páté desetiletí a 
jedná se vzhledem k počtu žáků o největší školu v Lysé nad Labem. Postupně tedy dochází k opravám jednotlivých 
pavilonů, které slouží k výuce žáků základní školy, speciální školy a obchodní akademie, a to jak sociálního zařízení, tak 
i rozvodů, podlah, fasád, oken atd.
V pavilonu E není umístěna žádná třída ani učebna, a tak je z logiky věci jednou z posledních částí školy, kde dosud 
opravy provedeny nebyly. Zároveň se však jedná o jeden z nejvíce využívaných pavilonů, neboť jej navštěvují všichni 
žáci a studenti uvedených škol, jakož i široká veřejnost (děti i dospělí), které jsou po skončení vyučování a kroužků 
nabízených v rámci školy tělocvičny pronajímány pro sportovní aktivity.
Přehled vytížení tělocvičen v Lysé nad Labem a přehled obsazení tělocvičen v ZŠ JAK za rok 2018/2019 je připojený v 
příloze 3.
V pavilonu E školy je v současné době urgentní oprava rozvodů vody a kanalizace, toalet, sprch a šaten. S ohledem na 
havarijní stav rozvodů jsou téměř všechny sprchy nefunkční, nehledě na to, že sprchy pro dozorující osoby nejsou 
zřízené vůbec. Několikrát bylo škole (a tím de facto i zřizovateli Městu Lysá nad Labem), vytýkáno Krajskou hygienickou 
stanicí nevyhovující sociální zařízení; v roce 2019 byla také škole uložena pokuta. Je zřejmé, že situace se bude 
opakovat, jelikož Krajská hygienická stanice na zcela nevyhovující stav již upozorňuje řadu let a není patrná jakákoliv 
snaha o nápravu; nezbývá jí tak než ukládat opakovaně pokuty, přičemž s ohledem na trvající problém se bude výše 
pokut zvyšovat. Pokud nedojde k nápravě, nelze vyloučit, že ze strany KHS dojde k omezení provozu v některých 
tělocvičnách, v důsledku čehož nebude ZŠ JAK schopna zajistit výuku povinné školní docházky pro své žáky. A jelikož v 
Lysé n.L. nejsou jiné prostory pro sportovní aktivity, vznikne Městu jako zřizovateli neřešitelný problém.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. ukládá
OMS zahájit kroky směřující k realizaci 1. etapy rekonstrukce pavilonu E ZŠ J.A. Komenského spočívající v rekonstrukci 
rozvodů vody a kanalizace, toalet, sprch a šaten během letních prázdnin 2020 a o svém postupu informovat na 
následujícím zastupitelstvu města,

II. ukládá
RM zajistit finanční prostředky v rozpočtu pro rok 2020 na realizaci 1. etapy rekonstrukce pavilonu E ZŠ 
J.A.Komenského. Termín: 31. 12. 2019,

III. ukládá
RM zaslat do 30. 9. 2019 členům ZM informaci, kdo z členů RM má zodpovědnost za tuto rekonstrukci. 



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

Dosavadní rozhodnutí:
21.9.2018 – objednávka MI na „PD ZŠ Komenského rekonstrukce pavilonu E“ vůči SM Architects s.r.o. za částku 99.825 
Kč s termínem dodání do 31.10.2018
29.10.2018 – objednávka Ing. Karla Otavy na „Studie na propojení pavilonu A a E, vč. příslušenství“ vůči SM Architects 
s.r.o. na částku 133.100 Kč s termínem dodání do 30.11.2018
26.2.2019 – RM usnesení č. 125
Rada města schvaluje a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle 
ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na vypracování PD pro SP k akci "Rekonstrukce pavilonu "E" 
ZŠ J. A. Komenského", b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší 
nabídková cena uvedená v Kč bez DPH, c) členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní 
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: členové - PaedDr. Jan 
Štěpánek, Michala Holovská, Ing. Karolína Chudobová, náhradníci - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, Romana Pozníčková 
Dis.
24.4.2019 – Komise pro rodinu a školství, usnesení č. 6
Komise zásadně nesouhlasí s přestavbou tělocvičny na plavecký bazén. Pokud by byla zrušena současná tělocvična, 
nebude dostatečná kapacita pro výuku TV na lyských ZŠ a SŠ. Komise doporučuje přednostně řešit rekonstrukci toalet, 
sprch a šaten v ZŠ JAK. Komise doporučuje zajištění výuky plavání v dostatečně velkých plaveckých bazénech v 
okolních městech. Zastupitelstvo města Nymburk schválilo v dubnu 2019 výstavbu nového bazénu vedle zimního 
stadionu. O výstavbě bazénu uvažuje i město Milovice.
7.5.2019 – RM usnesení č. 278
Rada města Lysá nad Labem I. ruší poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Vypracování PD 
pro SP k akci Rekonstrukce pavilonu "E" ZŠ JAK", která byla zveřejněná do dne 03.04.2019 a vyvěsit opakovaně. II. 
ukládá odboru OMI úpravu zadávací dokumentace a veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Vypracování PD pro SP 
k akci Rekonstrukce pavilonu "E" ZŠ JAK" vyvěsit opakovaně.
17.6.2019 – RM usnesení č. 357
Rada města Lysá nad Labem I. bere na vědomí protokol z kontroly KHS, kontrolní zprávu SIBP nad stavem BOZP ČOS 
pracovníků školství a žádost školního parlamentu o změny na ZŠ J. A. Komenského; II. ukládá OSM a) - realizovat 
odstranění závady na rozvodu teplé vody v pavilonu G do 20. srpna 2019, b) - zařadit do rozpočtu na rok 2020 i 
rekonstrukce chodníků a únikových cest v areálu školy a chodník ve Škrétově ulici,
17.6.2019 – RM usnesení č. 388
Rada města Lysá nad Labem I. schvaluje výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s 
názvem: „PD Rekonstrukce školního bazénu a pavilonu E, ZŠ J. A. Komenského“ dle výsledku hodnocení nabídek 
hodnotící komisí ze dne 31.05.2019. II. souhlasí s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého 
rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější a to s 
dodavatelem: Atelier 99 s.r.o. IČ:02463245 za cenu 1 640 000 Kč bez DPH a 1 984 400 Kč včetně DPH za předpokladu 
schválení úpravy rozpočtu, III. ukládá starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou 
veřejnou zakázku malého rozsahu.
27.6.2019 – ZM
Zastupitelstvo města neschválilo navýšení rozpočtové položky Rekonstrukce pavilonu E ZŠ JAK z částky 1,5 mil Kč na 2 
mil Kč na vytvoření projektové dokumentace na přestavbu části pavilonu E na bazén z důvodu, že se jedná o pouhou 
rekonstrukci tohoto pavilónu. Z tohoto důvodu ZM snížilo tuto rozpočtovou položku na 0,5 mil Kč.
9.7.2019 – RM usnesení č. 431
Rada města I. s c h v a l u j e 1) změnu názvu položky, v rozpočtu 2019, s názvem „Rekonstrukce pavilonu E ZŠ J. A. K.“ 
na „PD rekonstrukce školního bazénu a pavilonu E, ZŠ J. A. K.“, 2) navýšení položky na 2 mil. Kč, II. p ř e d k l á d á ZM 
ke schválení.


