
         

Odbor finanční       Zastupitelstvo města 

        Dne 4.4.2018 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu na rok 2018 - 4.rozpočtové opatření  
 

 

Usnesení č. 151 

Rada města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í   

zprávu o přípravě činnosti TS na rok 2018, 

 

II. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města na rok 2018 - rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky 

Provozní náklady TS (3639-5099 původně 1.500 tis. Kč) na 2.000 tis. Kč, a v ponížení 

položky Veřejná zeleň (3745-5012-5169 rozpočet 4.200 tis. Kč) o 250 tis. Kč a v ponížení 

položky Čistota města úklid komunikací (2212-2014-5169 rozpočet 4.500 tis. Kč) o 250 tis. 

Kč, 

 

III. u k l á d á 

1) finančnímu odboru projednat návrh úpravy rozpočtu na rok 2018 ve finančním výboru  

a předložit rozpočtové opatření ZM dne 28. 03. 2018 k projednání. 

 

2) tajemníkovi připravit změnu Organizačního řádu spočívající v zařazení pracovníků TS 

včetně vedoucího TS do oddělení pod odborem SM. 

      Termín: 20. 03. 2018 

Usnesení č. 153 

Rada města 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

informační zprávu o zdůvodnění navrženého rozpočtového opatření, 

 

II. s o u h l a s í  

1) se zřízením nové položky Oprava kanalizace Stržiště v oddíle 2310 Vodní hospodářství ve 

výši 3.000 tis. Kč, a ponížením pol. VaK Mírová o 2.000 tis. Kč a pol. VaK ČSA o 1.000 tis. 

Kč, 

 

2) s provedením realizace díla s firmou BMH, spol. s r. o., Ondřejova 592/11A, Olomouc, za 

nabídkovou cenu díla 2.756 tis. Kč na základě znění Koncesní smlouvy s přímým zadáním 

bez výběrového řízení,  

 

III. u k l á d á  

finančnímu odboru projednat návrh úpravy rozpočtu na rok 2018 ve finančním výboru  

a předložit rozpočtové opatření ZM dne 28. 03. 2018 k projednání. 

 

Usnesení č. 185 

Rada města  



 

I. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – rozpočtové opatření, spočívající ve vytvoření nové 

položky s názvem „Profil zadavatele“ ve výši 30 tis. Kč a v ponížení investiční položky 

„Rezerva na akce VaK záloha“ o 30 tis. Kč, 

 

II. u k l á d á 

finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve Finančním výboru a předložit ZM dne 28. 

03. 2018 ke schválení. 

 

Usnesení č. 217 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: 

„PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“ dle výsledku hodnocení 

nabídek hodnotící komisí ze dne 12. 03. 2018,   

 

2) uzavření 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: DESIGN 4 - projekty staveb, s. r. o., IČO 22801936, Sokolská 1183, 

46001 Liberec, za cenu 1.111.990 Kč včetně DPH,  

 

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční 

položky „Záloha oddílu - rezerva“ o 412 tis. Kč, a navýšení položky „PD přístavba hasičské 

zbrojnice v Lysé n. L.“ na částku 1.112.000 Kč. 

 

2) finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM dne 04. 04. 2018 ke schválení. 

 

Usnesení č. 218 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce  

s názvem: „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“ dle výsledku hodnocení nabídek 

hodnotící komisí ze dne 12. 03. 2018,   

 

2) uzavření 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: LOUČKA Pardubice, s. r. o., Legionářská 573, Rosice, 533 51 Pardubice, 

IČO 45537453, za cenu 4.472.582,45 Kč včetně DPH, 

 

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční 

položky „Oprava ohradní zdi další etapa“ o 2.000 tis. Kč, a navýšení položky „Zámecké 

terasy další etapa“ na částku 5.000.000 Kč, 

 

2) finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM dne 04. 04. 2018 ke schválení. 

 

Usnesení č. 393 z 13.6.2017 

Rada města  

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_es.cgi?jazyk=cz&xml=1&ico=22801936


 

I. s c h v a l u j e  

zapojení města do projektu „Aktualizace Strategického plánu města Lysá nad Labem“, 

 

II. u k l á d á  

vedoucí finančního odboru, paní Ing. I. Polenové, zahrnout do rozpočtu města na rok 2018 

částku 140 tis. Kč na spolufinancování výše uvedeného projektu. 

 

 

Návrh usnesení: 

 

1.ZM bere  na  vědomí  3. rozpočtové opatření schválené v RM č.219 ze dne 20.3.2018 – 

úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v ponížení investiční položky „Záloha oddílu 

– rezerva na komunikace“ 200.000 Kč (z 2000 tis.Kč na 1800 tis.Kč)  a navýšení položky 

„Komunikace U Vodárny“ na částku 1.200.000 Kč (z 1000 tis.Kč na 1200 tis.Kč), 

 

2. ZM  s c h v a l u j e úpravu rozpočtu roku 2018 – 4. rozpočtové opatření: 

 

1)  navýšení položky Provozní náklady TS (3639-5099 původně 1.500 tis. Kč) na 2.000 tis. 

Kč, a v ponížení položky Veřejná zeleň (3745-5012-5169 rozpočet 4.200 tis. Kč) o 250 tis. Kč 

a v ponížení položky Čistota města úklid komunikací (2212-2014-5169 rozpočet 4.500 tis. 

Kč) o 250 tis. Kč, 

 

2)  zřízení nové položky Oprava kanalizace Stržiště v oddíle 2321 Vodní hospodářství ve výši 

3.000 tis. Kč, a ponížením pol. VaK Mírová o 2.000 tis. Kč a pol. VaK ČSA o 1.000 tis. Kč, 

 

3) vytvoření nové položky s názvem „Pronájem profilu zadavatele“ ve výši 30 tis. Kč a 

v ponížení provozní položky Odchyt holubů a deratizace o 30 tis. Kč tzn. z 400 tis.Kč na 

370tis.Kč, 

 

4) přijetí dotace od Středočeského kraje na šablony pro ZŠ Komenského ve výši 536 347,60 

Kč a ve výdajích převod ZŠ Komenského. 

 

5) přijetí dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 150 tis.Kč a zároveň nová 

položka na mzdy za veřejně prospěšné práce. 

 

6) nová položka výdaje na cyklověž doplatek ve výši 300 tis.Kč ze zůstatku na běžných 

účtech z min.roku. 

 

7) dotace na Aktualizaci strategického plánu rozvoje města ve výši 2 486 878,64 Kč  do 

28.2.2019.  První záloha bude ve výši 746 063,58 Kč a spoluúčast k dotaci ve výši 130 888,36 

Kč z rezervního fondu. Dotace je v režimu ex-ante.  

 

8) navýšení položky Opravy kotelen bytových domů v Milovicích ze 150 tis.Kč na 580 tis.Kč 

tzn.o 430 tis.Kč na řešení havárie výměny kotlů v domě čp.620 v Milovicích v rámci vedlejší 

hospodářské činnosti 

 

9) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční 

položky „Záloha oddílu – rezerva na komunikace“ o 412 tis. Kč (z 1800 tis.Kč na 1388 



tis.Kč), a navýšení položky „PD přístavba hasičské zbrojnice v Lysé n. L.“ na částku 

1.112.000 Kč ze 700 tis.Kč 

 

10) úpravu rozpočtu města na rok 2018 rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční 

položky „Oprava ohradní zdi další etapa“ o 2.000 tis. Kč ( z 5000 tis.Kč na 3000 tis.Kč), a 

navýšení položky „Zámecké terasy další etapa“ na částku 5.000.000 Kč (ze 3000 tis.Kč na 

5000 tis.Kč), 

 

************************************************************************ 

 

 2.RO  na účtech zbývá 315 tis.Kč z minulého roku a na zvláštním účtu FRR je 3044 tis.Kč. 

Potřeba zdrojů 3.RO 2018 – 431 tis.Kč 

-  Cyklověž doplatek 300 tis.Kč  

             spolufinancování k dotaci na Aktualizaci strateg.plánu 131 tis.Kč. 

Stav na FRR po navržených změnách 2 928 tis.Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor správy majetku                                             Rada města Lysá nad Labem 6.3.2018 

Provoz technické skupiny v roce 2018 – rozpočtové opatření 

    

 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

             

Zprávu vypracoval:  

Ing. Vladimír Kopecký       

               

Zprávu předkládá:   

Miloš Schirl – vedoucí TS 

                         

Do ZM bude přizván:     

    - 

 

Návrh usnesení: 

 

Rada města  

I.  B e r e  n a  v ě d o m í   

zprávu o přípravě činnosti TS na rok 2018 

 

II. s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření a převod finančních prostředků v rámci rozpočtu roku 2018 takto: 

 

Položka    původně  změna   po 

změně 

 

Provozní náklady TS   1 500   +500   2 000 



3639-5099-5XXX 

veřejná zeleň    4 200   -250   3 950 

3745-5012-5169 

čistota města úklid komun.  4 500   -250   4 250

   

2212-2014-5169  

 

III. u k l á d á 

tajemníkovi připravit změnu Organizačního řádu spočívající v zařazení pracovníků TS včetně 

vedoucího TS do oddělení pod Odborem SM. 

 

 

 

                                                                                         Podpis předkladatele: 

                                                                                                                         

                                                                   

Podpis starosty nebo 

místostarosty: 

 

 

                                                                                                                Podpis tajemníka:  

       

Důvodová zpráva: 

V roce 2017 došlo k rozhodnutí vedení města o zřízení „Technické skupiny“, jejíž činnost 

bude orientována na práce v údržbě zeleně a čistoty města, které jsou v současné době 

nakupovány nebo nejsou zatím prováděny. Nejedná se však o úplné převzetí těchto činností.  

V tomto roce bude Technická skupina zajišťovat práce, které smluvní partner nedokáže 

zajistit v takovém rozsahu, kvalitě a operativnosti ve které by bylo potřeba.  Jedná se o tyto 

práce:  

- Čistota města –  

Došlo k vytýčení 5 úklidových tras, ve kterých bude prováděn ruční úklid odpadků 

vždy 3x týdně. Trasy pokrývají většinu města a kryjí nejfrekventovanější komunikace. 

Mimo to se předpokládá nárazové čištění ploch dle operativních požadavků. Dále 

předpokládáme pokračování úklidu obou vstupních vestibulů nádraží včetně schodiště 

a nájezdových ramp do podchodu, které se již provádí. Zároveň počítáme s 

vyhrabáváním listí z vybraných travnatých ploch, s odvozem vyhrabaného listí, trávy a 

větví od občanů města (pozemky města). Se zametáním chodníků a parkovacích stání 

se počítá také. 

- Údržba zeleně – sekání vybraných travnatých ploch, zastřihávání živých plotů, 

vyřezávání náletových dřevin, výsadba květin v rámci městské zeleně včetně její 

údržby, chemický postřik plevele.  

- Péče o komunikace – čištění kanalizačních vpustí, čištění svodových vpustí (Gajgrů) 

u městských domů včetně odvodňovacích žlabů. 

Pro stanovení ocenění předpokládaných činností technické skupiny byl vypracován rozbor 

jejich nákladovosti z podkladů současných zhotovitelů těchto činností (hlavně FCC, ale i 

jiných) Stejné hodnoty jsou tedy použity pro ocenění práce TS. Pro ocenění prací, které 

nejsou prováděny nákupem, nebo nejsou ke dnešku prováděny je použita stejná hodinová 

sazba 150,- Kč/hod. 



Pro výběr prací TS bylo použito hledisko co nejmenší potřeby nákupů nové techniky a 

hledisko mizivé možnosti kontroly odvedené práce současnými zhotoviteli 

Specifikace prací, které provádí nebo bude provádět Technická skupina 

v roce 2018 

- Sekání trávy: 
  Lokalita                                                           

Cena Kč 

Dětská hřiště plus Dvorce hasičárna a u kapličky    150 000,- 

Mršník            20 000,- 

konírna, č.p. 13 ….          20 000,- 

vybrané lokality (b. Hrozného, park u fary,….    150 000,- 

mimořádné seče          20 000,- 

          360 000,- 

 

- Vyhrabávání a odvoz listí – vybrané travnaté plochy (+ dočištění): 

Vybrané plochy         80 000,- 

 

 

- Vyhrabávání a odvoz listí – vybrané netravnaté plochy (+ dočištění): 

Vybrané plochy         50 000,- 

 

- Zastřihávání živých plotů a dřevin: 

Vybrané plochy         50 000,- 

 

 

- Denní čištění města (sběr odpadků a drobný úklid z komunikací) TS prováděla 

již v 2017: 

5 tras v délkách od 4 do 5 km včetně mimořádných úklidů u separací 

 350 000,- 

 

- Úklid vestibulů nádraží ČD( již prováděno od 2017): 

oba vestibuly 3 x týdně       

 265 000,- 

 

- Čištění kanalizačních vpustí, svodových vpustí (městské domy), odvodňovací 

žlaby: 



cca 500 ks z celkového počtu 1174 ks á 150Kč/ks     

 75 000,- 

 

- Úklid (svoz) hromádek od občanů města z městských ploch ( listí, BIO, větve aj.): 

cca ½ loňských nákladů FCC       

 220 000,- 

- Chemický postřik plevele 

komunikace (chodníky)    100% loňských nákladů FCC                    

 165 000,- 

- Práce spojené s činností MěÚ 

Stěhování nábytku, příprava akcí, úklid po akcích pořádaných městem Lysá n/L,  

vyklízecí práce při vystěhování - exekucích, úklidové práce aj. 150,-/hod.  

 150 000,- 

 

CELKEM                  

1 765 000,- 

  

Celková hodnota předpokládaných prací odvedených pomocí TS představuje pro rok 2018 

částku 1 765 tis. Kč. Z této částky je cca 800 tis. Kč, o které by se měla, teoreticky, snížit 

fakturace cizích dodavatelů, pokud naběhne vše ihned od počátku. Reálná hodnota však 

bude o poznání menší, a to cca 450 až 500 tis. Kč. 

 

Personální obsazení Technické skupiny včetně mzdových nákladů 
Mzdové náklady A B C D E 

vedoucí 32000 32000 32000 32000 32000 

pracovník - parťák 22000 22000 44000 22000 22000 

pracovník 40000 60000 40000 40000 20000 

pracovník ½  10000 0 0 0 10000 

VPP 0 0 0 0 0 

Celkem měsíčně 104000 114000 116000 94000 84000 

Celkem za celý rok 1248000 1368000 1392000 1128000 1008000 

 květen - 

prosinec/2018 
832000 912000 928000 752000 672000 

 

 

A – vedoucí + 1 prac. parťák + 2 pracovníci + 1 pracovník ½ + 4 – 6 VPP 

B – vedoucí + 1 prac. parťák + 3 pracovníci + 6 – 9 VPP 

C – vedoucí + 2 prac. paťáci + 2 pracovník + 6 – 9 VPP 

D – vedoucí + 1 prac. parťák + 2 pracovníci + 6 – 9 VPP 

E – vedoucí + 1 prac. parťák + 1 pracovník + 1 pracovník ½ + 4 – 6 VPP 



Z předložených variant preferujeme variantu B, a to s ohledem na předpokládané množství 

práce.: 

Předpokládaná náplň práce jednotlivých pracovníků: 
- Vedoucí – vedení TS, plánování prováděných prací dle potřeby, zabezpečuje materiální 

vybavení , komunikace s odbory a vedením MěÚ, zabezpečuje pravidelný servis a kontroly 

technického vybavení, kontrolní činnost prováděných prací , administrativa spojená s vedením 

TS 

- Pracovník (parťák) – zaměstnanec  – přidělování nářadí a jeho evidence, koordinace 

prováděných prací, odvoz pracovníků a techniky na vzdálenější místa, napomáhá 

spolupracovníků v plnění pracovních úkolů 

- Pracovník  - zaměstnanec – plní pracovní úkoly přidělené vedoucím TS, pracuje s přidělenou 

technikou a nářadím, napomáhá ostatním spolupracovníkům v plnění úkolů. 

- Pracovník – ÚP (VPP) – vesměs provádí práce spojené s úklidem komunikací, sekáním trávy, 

vyhrabáváním listí, vyřezávání dřevin aj. přidělené vedoucím TS. Dále napomáhá ostatním 

pracovníkům plnit zadané úkoly. K této práci používá jednoduché ruční nářadí. 

V rozpočtu města na rok 2018 je vyhrazena částka 1500 tis. Kč na provozní náklady TS. 

Z výše uvedených hodnot lze dovodit, že tato částka nebude dostačující: 

Mzdové náklady za r. 2018 

 vedoucí  352 000,- (11 měsíců x 32 tis) 

 parťák   176 000,- (8 měsíců x 22 tis) 

 zaměstnanci  480 000,- (8 měsíců x 20 tis x 3 lidi) 

 doplatek ÚP  108 000,- (8 měsíců x 1,5 tis x 9 lidí) 

 Mzdy celkem           1 116 000,- 

 Pojistné 34%  379 000,- 

 Mzdové náklady       1 495 000,- 

ostatní náklady za rok 2018 

 pohonné hmoty 100 000,- 

 údržba a servis   50 000,- 

 školení a BOZP   20 000,- 

 ochranné prostř.   40 000,- 

 nákup ost, služ.   50 000,- 

 DKP   200 000,- 

spotřební materiál   45 000,- 

Ostatní celkem 505 000,- 

 

Provozní náklady jsou tedy předpokládány ve výši 2 000,- tis Kč za rok 2018. 

 

Potřebných 500 tis. Kč navrhujeme převést z položek údržba zeleně a čistota města vždy po 

250 tis. 

 

Položka    původně  změna   po 

změně 

 

Provozní náklady TS   1 500   +500   2 000 

 

veřejná zeleň    4 200   -250   3 950 

 

čistota města úklid komun.  4 500   -250   4 250

   

  



 

Zároveň je potřeba ve smyslu této zprávy provést úpravu organizačního řádu. 

Upozorňujeme, že v kalkulacích není uvažováno s náklady na provoz sídla TS! 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

-Usnesení RM č. 371 z 13.06.2017: Rada města  u k l á d á   

VO SM předložit informaci o stavu přípravy založení technické skupiny města. Termín: 27. 

06. 2017. 

-Usnesení RM č. 425 z 27.06.2017: Rada města  I. b e r e   n a   v ě d o m í  stav 

rozpracovanosti analýzy výhodnosti zřízení malé technické skupiny,  II. s c h v a l u j e   

navýšení 1 místa na odboru SM na dobu neurčitou (vedoucí malé technické skupiny),  III. u 

k l á d á   p. tajemníkovi v tomto smyslu upravit organizační řád. Termín: ihned. 

-Usnesení RM č.468 z 18.07.2017: RM I. r e v o k u j e část II svého usnesení č. 425, ze dne 

27. 06. 2017, II. s c h v a l u j e   navýšení 1 místa na odboru KMÚ na dobu neurčitou 

(vedoucí malé technické skupiny). 

-Usnesení RM č. 495 z 18.08.2017:  Rada města    I. d o p o r u č u j e   založení „Technické 

skupiny, s. r. o., Lysá nad Labem“ jediným zakladatelem – Městem Lysá nad Labem, ve 

smyslu zákona č. 90/2012 o Obchodních korporacích, v platném znění, a zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění, II. u k l á d á  Kanceláři městského úřadu ve spolupráci 

s JUDr. Drábkem vypracování všech potřebných dokumentů k založení k výše uvedené 

společnosti s ručením omezeným.          Termín: 12. 09. 2017 

-Usnesení č. 564 RM  I. s c h v a l u j e   rozpočtové opatření takto: úprava rozpočtu se projeví 

v rozdělení položky Vybavení pro technickou skupinu na položku provozní a investiční 

v členění 700 tis. Kč na provoz a 300 tis. Kč na investice.   II. u k l á d á   finančnímu odboru 

předložit výše uvedené opatření ke schválení ZM dne 20. 09. 2017. 

 

Návrh řešení: 

OSM doporučuje RM vzít zprávu o stavu přípravy TS pro rok 2018 na vědomí, schválit 

navržené rozpočtové opatření a uložit tajemníkovi přípravu změny Organizačního řádu. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v komisích ani výborech 

 

Vztah k rozpočtu 

přesunem jednotlivých částek dojde pouze ke změnám v rámci rozpočtu. Celkové náklady, 

ani výnosy se nezmění. 

 

 

 

 

       Miloš Schirl – vedoucí TS 

 

 

Odbor  správy majetku            Rada města Lysá nad Labem 

            dne  6.3.2018 

 

Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření 

 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: 



Návrh OSM 

         

Zprávu vypracoval:   

František Blažek - OSM    

    

Zprávu předkládá:   

Ing. Vladimír Kopecký -  VO SM                   

      

 

Do rady města bude přizván:     

 

Návrh usnesení: 

Rada města 

 

I. Bere na vědomí 

  informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření 

 

II. Souhlasí 

a) se zřízením nové položky v oddíle Vodní hospodářství – Oprava kanalizačního řadu 

ul.Stržiště 

b) s převodem finančních prostředků z kapitoly investic oddílu Vodní hospodářství takto: 

položka                                                      rozpočet             úprava                     rozdíl       

VaK Mírová 

2310-6121-5067                                        2500                   500                        - 2000 

VaK ČSA                                                  

2310-6121-5158                                        1500                   500                        - 1000 

Oprava kanalizace Stržiště – nová položka 

2310-5171-xxx                                                0                 3000                       + 3000 

 

III. Souhlasí s provedením realizace díla s firmou BMH spol. s r.o., Ondřejova 

592/11A,Olomouc za   

       nabídkovou cenu díla 2.756.tis.Kč na základě znění Koncesní smlouvy s přímým 

zadáním bez   

       výběrového řízení  

 

IV. Předkládá ZM ke schválení  

 

 

 

 

 

                                                                                             Podpis předkladatele: 

 

 

 Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

 

                                                                                                               Podpis tajemníka: 

 

      



Důvodová zpráva: 

 

Popis problému: 

OSM předkládá RM návrh na úpravu rozpočtu v rámci oddílu Vodní hospodářství se zřízením 

nové položky „ Oprava kanalizačního řadu ul.Stržiště“ a zajištění profinancování převodem 

z kapitoly Investic oddílu Vodního hospodářství dle níže uvedeného návrhu. 

 Důvodem k tomuto opatření je plánovaná oprava povrchu Krajské komunikace ul.Stržiště 

realizované KSÚS v období konce měsíce května až června a jak ukázal kamerový průzkum 

stavu dotčeného kanalizačního řadu, je nutná jeho generální oprava. Realizace rekonstrukce 

kanalizačního řadu klasickou výkopovou technikou je časově nereálná a finančně nákladnější 

( předpokládaná cena díla cca 4500.tis.Kč ) proti navrženému řešení formou bezvýkopové 

opravy metodou vložkováním při zachování stávajícího povrchu komunikace a především 

rychlosti provedení – dílo bude dokončeno od zahájení do 10 max.15 dnů. 

OSM hledalo nejvhodnější technologii s ohledem na časovou tíseň před opravou povrchu 

komunikace a současně životnost provedené opravy kanalizačního řadu – nejvýhodnější 

nabídka, reference a použitá technologie byla od firmy BMH spol.s r.o., Ondřejova 592/11, 

Olomouc s cenovou nabídkou v částce 2 755 846,00 Kč se zárukou 60 měsíců a garancí 

životnosti cca 80 let ( CN je přílohou dův.zprávy ). 

Náklady na realizaci budou plnit garantované náklady dle Plánu obnovy sítí města za 

neprovedené investiční akce v letošním roce – Plán obnovy bude upraven dle skutečných 

nákladů realizované akce. 

 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:   

Nebylo předmětem jednání 

 

Návrh řešení: 

OSM doporučuje souhlasit s předloženým návrhem usnesení 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v komisích či výborech 

 

 

Vztah k rozpočtu:   

 Návrh úpravy rozpočtu: 

 

položka – název                                         rozpočet             úprava                     rozdíl       

VaK Mírová 

2310-6121-5067                                        2500                   500                        - 2000 

VaK ČSA                                                  

2310-6121-5158                                        1500                   500                        - 1000 

Oprava kanalizace Stržiště – nová položka 

2310-5171-xxx                                                0                 3000                       + 3000 

 

 

 

 

                                                                                                                František Blažek OSMI 

 



Odbor správy majetku                           Rada města Lysá nad Labem 

         dne 20. 3. 2018 

 

Žádost o navýšení položky Oprava kotelen bytový fond Milovice z důvodu havárie kotle 

___________________________________________________________________________ 

Zpráva se předkládá z důvodu:      

Havarijní stav kotelny v domě č. p. 620, Milovice 

 

Zprávu vypracoval:       

Ota Balík - OSM       

 

Zprávu předkládá:                         

Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM 

 

Do rady města bude přizván:     

 

Návrh usnesení: 

Rada města 

s o u h l a s í 

 

I. s navýšením položky Oprava kotelen bytový fond Milovice, org. 718, o 430.000,- Kč 

přesunem ze zdrojů v rámci vedlejší hospodářské činnosti, z důvodu havárie kotle,  

 

II. s provedením okamžité havarijní opravy kotelny v domě č. p. 620, Milovice 

provozovatelem, firmou Thermoservis, spol. s r.o., tj. výměna obou kotlů za nové a výměna 

komínové vložky. 

 

 

                                                                                                                

       Datum a podpis předkladatele: 

         

       Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

                  Podpis tajemníka 

 

 

                                                            Důvodová zpráva. 

Popis problému: 

Provozovatel kotelen, firma Thermoservis, spol. s r.o., informovala odbor o vzniklé havárii 

kotle v bytovém domě č. p. 620, Lesní, Milovice. Na kotelně došlo během letošní zimy 

k prasknutí obou kotlů. Kotle zatím běží, ale provoz je velmi rizikový. Jedná se o kotle 

Junkers K 116-4 EU, z roku 1991. Byly na tuto kotelnu přestěhovány z bývalé kotelny K1 

v Lysé nad Labem. Bohužel vzhledem ke stáří kotlů, již není možno vyměnit prasklý článek, 

protože na trhu již nejsou k dispozici náhradní díly. Navrhujeme provést výměnu obou kotlů 

za nové a výměnu komínové vložky za vyhovující pro kondenzační kotle. Komín ve 

stávajícím stavu vyhovuje pouze pro atmosférické kotle, které se již nevyrábí. Převložkování 

komínu je tedy nutné.  

 

 

Dosavadní rozhodnutí RM + ZM : 



Žádné nebylo. 

 

Návrh řešení: 

Za odbor SM navrhujeme: 

 vyslovit souhlas 

I. s navýšením položky Oprava kotelen bytový fond Milovice, org. 718, o 430.000,- Kč 

přesunem ze zdrojů v rámci vedlejší hospodářské činnosti, z důvodu havárie kotle,  

 

II. s provedením okamžité havarijní opravy kotelny v domě č. p. 620, Milovice 

provozovatelem, firmou Thermoservis, spol. s r.o., tj. výměna obou kotlů za nové a výměna 

komínové vložky. 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Byl informován finanční výbor dne 14. 3. 2018. V době vypracování zprávy nebylo 

stanovisko k dispozici. 

 

Vztah k rozpočtu:                                                                                           Ota Balík 

Přesun dle návrhu.                                                                                          referent OSM                                                                                                                        

                                                                                                                       

Přílohy:   

                

               Informace od provozovatele 

 

Na kotelně Lesní 620 Milovice, došlo během letošní zimy k prasknutí obou kotlů.  

Kotle zatím běží, ale provoz je velmi rizikový. 

 

Jedná se o kotle Junkers K 116-4 EU, z roku 1991. Byly na tuto kotelnu přestěhovány 

z bývalé kotelny K1 v Lysé nad Labem. 

Bohužel vzhledem ke stáří kotlů, již není možno vyměnit prasklý článek. Není možno sehnat 

náhradní díly. 

 

Navrhujeme tedy rekonstrukci části kotelny. 

 

Konkrétně výměnu obou kotlů za nové a také výměnu komínové vložky za vyhovující. 

Již se nevyrábí atmosferické kotle těchto výkonů a pro kondenzační kotle stávající komín 

nelze použít. 

 

Bylo by zachováno měření a regulace a také ohřev teplé vody 

 

 

Předpokládaná cena rekonstrukce je cca 350 000,- bez DPH 

 
Ladislav Kutík 
  
Thermoservis spol. s r. o. 
  
Gen Sochora 2175 
Nymburk 
  
tel: 325 531 157 



mobil: 603 876 751 
e-mail: ladislav.kutik@thermoservis.com 
 

 

Odbor MI        Rada města Lysá nad Labem 

         5.3.2018 

 

 

 

Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření 

 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:  

Finančního zabezpečení povinného zveřejňování smluv na Profilu zadavatele, které není 

zaneseno v rozpočtu 2018. 

   

 

Zprávu vypracovala: 

Michala Holovská – referent OMI 

          

 

Zprávu předkládá:  

PaedDr. Jan Štěpánek – vedoucí OMI 

 

 

Do rady města bude přizván:  

_ 

 

 

Návrh usnesení:   

Rada města  

 

 

I.  s c h v a l u j e 
úpravu rozpočtu města na rok 2018 – III. rozpočtové opatření, spočívající ve vytvoření nové 

položky s názvem „Profil zadavatele“ s částkou 30 tis. Kč vč. DPH a v ponížení investiční 

položky „Rezerva na akce VaK záloha“ o 30 tis. Kč. 

 

 

II. u k l á d á 

finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve Finančním výboru a předložit ZM dne 28. 

03. 2018 ke schválení. 

 

 

      Datum a podpis předkladatele: 

         

      Podpis starosty nebo místostarosty  

 

Podpis tajemníka: 

mailto:ladislav.kutik@thermoservis.com


 

 

       

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Při opakované měsíční fakturaci v částce 2.178,- od společnosti Otidea CZ s.r.o. bylo zjištěno, 

že povinné uveřejňování smluv na Profilu zadavatele není finančně pokryto v rozpočtu pro 

rok 2018. OMI tedy předkládá RM předpokládanou částku za uveřejňování smluv za 

zbývajících 11 měsíců v roce 2018, které by bylo potřeba ihned finančně zabezpečit.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Nebylo projednáváno 

 

Návrh řešení: 

Odbor MI doporučuje RM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2018 – III. rozpočtové 

opatření, spočívající ve vytvoření nové položky s názvem „Profil zadavatele“ s částkou 30 tis. 

Kč vč. DPH a v ponížení investiční položky „Rezerva na akce VaK záloha“ o 30 tis. Kč vč. 

DPH a finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve Finančním výboru a předložit ZM 

dne 28. 03. 2018 ke schválení. 

 

 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

OMI doporučuje schválení, a to z důvodu, že uveřejňování smluv na profilu zadavatele je ze 

zákona povinné a v rozpočtu pro rok 2018 není finančně pokryto. OMI tedy předkládá RM 

předpokládanou částku za uveřejňování smluv za zbývajících 11 měsíců v roce 2018, které by 

bylo potřeba ihned finančně zabezpečit. 

 

 

 

Vztah k rozpočtu 

 

přidání položky 

„Profil zadavatele“ na 30 tis. Kč vč. DPH 

 

ponížení položky 

„Rezerva na akce VaK záloha“ o 30 tis. Kč vč. DPH 

 

 

Michala Holovská 

 

 

Odbor MI                  Rada města Lysá nad Labem 20.3.2018

      

VZMR - PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:  



Návrh ke schválení výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu                  

na služby s názvem: PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem. 

   

Zprávu vypracovala: 

Ing. Caroline Chudobová – projektový manažer OMI 

          

Zprávu předkládá:  

PaedDr. Jan Štěpánek – vedoucí OMI 

 

Návrh usnesení Rady města:   

 
I. s c h v a l u j e 
 
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD 
Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící 
komisí ze dne 12. 03. 2018,   
 

2) uzavření 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: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., IČO 22801936, Sokolská 1183, 46001 

Liberec, za cenu 1.111.990,- Kč včetně DPH, 

 

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – XX. rozpočtové opatření spočívající v ponížení 

investiční položky „Záloha oddílu - rezerva“ o 412 tis. Kč, a navýšení položky „PD přístavba 

hasičské zbrojnice v Lysé n.L.“ na částku 1.112.000,-Kč. 

 
II. b e r e  n a  v ě d o m í 
 
další došlé cenové nabídky na tuto veřejnou zakázku od firem: STATIKA - DYNAMIKA 

s.r.o., Havlenova 73/20, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 27714870; ATELIER RENO, spol. s r.o., 

Praha 10, Perspektivní 225/2, PSČ 10200, IČ: 45796572; Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 

1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 48168017; B K N , spol. s r.o., Vysoké Mýto 

- Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, PSČ 56601, IČ: 15028909; BKB Metal, a.s., 

Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25355643; SOLICITE s.r.o., 

Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 02232651; TECHNICO Opava s.r.o., 

Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25849204, 

 
III. u k l á d á 
 
1) starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným uchazečem o uvedenou veřejnou 
zakázku malého rozsahu za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v zastupitelstvu města 4.4.2018. 
 
2) finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM dne 4. 4. 2018 ke schválení. 
 
 
 

 

Datum a podpis předkladatele: 

 

Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_es.cgi?jazyk=cz&xml=1&ico=22801936


Podpis tajemníka:     

 

 

     

Důvodová zpráva 

Návrh řešení: 

Odbor MI navrhuje v souladu se zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

schválit výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby                    

s názvem: PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“ dle výsledku 

hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 12. 03. 2018 a uzavřít smlouvu na výše uvedenou 

veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící 

komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: DESIGN 4 - projekty 

staveb, s.r.o., IČO 22801936, Sokolská 1183, 46001 Liberec, za cenu 1.111.990,- Kč včetně 

DPH. 

 

Osloveni byli tito dodavatelé:  

sekretariat@atelierreno.cz 

fiser@bkn.cz 

lechovsky@design4.cz 

leos.pitter@seznam.cz 

polacek@statika-dynamika.cz 

goisova@dea.cz 

zdenek@bdxarch.com 

 

VI. Hodnotící komisí byly vyhodnoceny následně tyto nabídky: 

Název dodavatele 

Nabídkové cena včetně 

DPH 

 

STATIKA - DYNAMIKA s.r.o., Havlenova 73/20, Štýřice, 

639 00 Brno, IČ: 27714870 

1.985.000 

DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., IČO 22801936, 

Sokolská 1183, 46001 Liberec 

1.111.990 

ATELIER RENO, spol. s r.o., Praha 10, Perspektivní 225/2, 

PSČ 10200, IČ: 45796572 

1.209.637 

Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 

02 Pardubice, IČ: 48168017 

1.324.950 

B K N , spol. s r.o., Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, 

Vladislavova 29, PSČ 56601, IČ: 15028909 

1.189.430 

BKB Metal, a.s., Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 

00 Ostrava, IČ: 25355643 

1.131.350 

SOLICITE s.r.o., Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 

Praha 6, IČ: 02232651 

1.582.680 

TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, Předměstí, 

746 01 Opava, IČ: 25849204 

1.839200 

Usnesení RM: 

usn.č. 34/21.6.2016 

usn.č.46/10.1.2017  

usn.č.363/29.5.2017 

usn.č.432/27.6.2017 

usn.č. 60/23.1.2018 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_es.cgi?jazyk=cz&xml=1&ico=22801936
mailto:sekretariat@atelierreno.cz
mailto:fiser@bkn.cz
mailto:lechovsky@design4.cz
mailto:leos.pitter@seznam.cz
mailto:polacek@statika-dynamika.cz
mailto:goisova@dea.cz
mailto:zdenek@bdxarch.com
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_es.cgi?jazyk=cz&xml=1&ico=22801936


usn.č.141/19.2.2018 

 

 

Vztah k rozpočtu 

S touto investiční akcí je v rozpočtu města na rok 2018 počítáno v položce: 

5512   PD přístavba hasičské zbrojnice v Lysé n.L. 0 700 700 

 

Navýšení na vysoutěženou částku bud probíhat z položky: 

2212   Záloha oddílu - rezerva 2000 2000 0 

 

 

          

Zpracovala Ing. Caroline Chudobová 

Odbor MI                  Rada města Lysá nad Labem 20.3.2018

      

VZMR - PD Obnova klášterních teras – dokončení realizace 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:  

Návrh ke schválení výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu                  

na stavební práce s názvem: Obnova klášterních teras – dokončení realizace. 

   

Zprávu vypracovala: 

Ing. Caroline Chudobová – projektový manažer OMI 

          

Zprávu předkládá:  

PaedDr. Jan Štěpánek – vedoucí OMI 

 

Návrh usnesení Rady města:   

 
I. s c h v a l u j e 
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce                    s 
názvem: „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící 
komisí ze dne 12. 03. 2018,   
 

2) uzavření 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: LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, Rosice, 533 51 Pardubice, 

IČ: 45537453, za cenu 4.472.582,45,- Kč včetně DPH, 

 

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – XX. rozpočtové opatření spočívající v ponížení 

investiční položky „Oprava ohradní zdi další etapa“ o 2.000 tis. Kč, a navýšení položky 

„Zámecké terasy další etapa“ na částku 5.000.000,-Kč, 

 
II. u k l á d á 
 
1) starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou 
zakázku malého rozsahu za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v zastupitelstvu města 4.4.2018. 
 
2) finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM dne 4. 4. 2018 ke schválení. 
 



 
 

 

Datum a podpis předkladatele: 

 

Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

Podpis tajemníka:     

 

 

 

     

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Jedná se o dokončení obnovy klášterních teras. Detailní popis problému je uveden v příloze 

v technické zprávě. OMI nechal zpracovat podklady, na jejímž podkladě bude akce 

dokončena. Oproti původnímu řešení nebude realizována stavba kavárny. Aby bylo možné 

terasy zpřístupnit, bude nutné ještě upravit přístup z horního prostoru, kde jsou nyní 

popelnice. Tato část není uvedena v tomto rozpočtu. Rozpočet byl připraven odborníky,                

ale vzhledem k rozsahu škod na tomto díle je obava, že cena na dokončení se bude v průběhu 

stavby navyšovat dle aktuálně zjištěných problémů.  

 

Návrh řešení: 

Odbor MI navrhuje v souladu se zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

schválit výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce                    

s názvem: Obnova klášterních teras – dokončení realizace dle výsledku hodnocení nabídek 

hodnotící komisí ze dne 12. 03. 2018 a uzavřít smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku 

malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro 

zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: LOUČKA Pardubice s.r.o. , Legionářská 

573, Rosice, 533 51 Pardubice, IČ: 45537453, za cenu 4.472.582,45,- Kč včetně DPH. 

 

Osloveni byli tito dodavatelé:  

 

LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, Rosice, 533 51 Pardubice  

Dalfos s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín – Ing. Douda  

Trango, Hornická 209, 284 01 Kutná Hora – Stanislav Hušpauer  

REAL KOLÍN s.r.o., V Olšinkách 1285, 280 02 Kolín 5 – Ing. Špecinger  

'burda@stavokomplet.cz' 

 

VI. Hodnotící komisí byly vyhodnoceny následně tyto nabídky: 

Název dodavatele 

Nabídkové cena včetně 

DPH 

 

LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, Rosice, 533 51 

Pardubice, IČ: 45537453   

4.472.582,45,-Kč 

 

Usnesení RM: Usnesení č. 139 z 19. 02. 2018. 

 

Vztah k rozpočtu 



S touto investiční akcí je v rozpočtu města na rok 2018 počítáno v položce: 

3322   Zámecké terasy další etapa 3000 3000 0 

 

Navýšení na vysoutěženou částku bude probíhat z položky: 

3322   Oprava ohradní zdi další etapa 5000 5000 0 

 

 
 
 

 


