
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Zastavení projektu MŠ Drážky a zrušení položky v rozpočtu, zastavení 
rekonstrukce hospodářské budovy MŠ Mašinka na třídy včetně PD a přístupové 
cesty a zrušení položky v rozpočtu

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Vzhledem k nákupu pozemku p. č. st. 150 s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, v ulici Mírová (vila v 
Litoli, usnesení č. 156 ze dne 31.10.2018), která byla rozhodnutím zastupitelstva určena pro výstavbu mateřské školy, 
je v současné době zbytečné a finančně nehospodárné pokračovat ve sporném projektu MŠ Drážky, proti kterému jsou 
opakovaně podávány námitky v územním řízení. Žádost o dotaci v říjnu 2018 nebyla ze strany města podána. Ze 
stejného důvodu je v současné době neefektivní realizovat projekt na rozšíření MŠ Mašinka.

Vyjádření k petici projednávané v květnu 2018 - doplnění pro ZM 16.05.2018:
V uvedené záležitosti je k dispozici řada dokumentů, které vedou až do roku 2008. Stavební úřad zpracoval dne 
21.03.2018 územně plánovací informaci o podmínkách využívání zmíněného území. Dne 29.08.2017 vydal stavební úřad 
rozhodnutí o zrušení regulačních podmínek pro lokalitu Drážky, což bylo motivováno snahou uvolnit podmínky pro 
výstavbu právě MŠ, a dne 25.09.2017 podali někteří účastníci řízení odvolání. Dne 28.03.2018 vydal odvolací orgán – 
Krajský úřad Středočeského kraje – rozhodnutí, jímž napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací k novému projednání 
stavebnímu úřadu.
Tím se věc výstavby MŠ dále zkomplikovala a celou záležitost je nutno posoudit odborníkem z oblasti stavebního práva, 
což si vyžádá určitou dobu. Není možné – s přihlédnutím k velkému počtu účastníků řízení a zmíněným komplikacím – 
jednoduše rozhodnout o výstavbě během zasedání ZM.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. ruší
s okamžitou platností přípravu projektu MŠ Drážky a projektu rekonstrukce hospodářské budovy MŠ Mašinka na třídy a 
všechny úkony, které s těmito projekty souvisí,

II. souhlasí
se zařazením finanční položky do rozpočtu pro rok 2020 na realizaci rozšíření kapacity MŠ Dráček.

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

Dosavadní rozhodnutí:
18. Usnesení RM 17.07.2018 č. 521
Rada města
I. s c h v a l u j e
1) odstoupení od smlouvy s dodavatelem: Atelier M.A.A.T., s. r. o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČO 28145968,
2) cenovou nabídku a uzavření smlouvy s dodavatelem: SM ARCHITECTS, s. r. o., Na Celné 712/6, Praha 5, 150 00, IČO 
24242136, za cenu 603.741,60 Kč, včetně DPH,
3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 22. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Rezerva na 
akce VaK“ o 300 000 Kč a navýšení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ na částku 727 400 Kč,
II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem za předpokladu schválení rozpočtového opatření v ZM,
III. p ř e d k l á d á
ZM dne 07. 08. 2018 úpravu rozpočtu ke schválení.
Návrh na usnesení:



Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 22. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Rezerva na akce 
VaK“ o 300 000 Kč a navýšení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ na částku 727 400 Kč.


