
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 20.06. 2018 
 

Rekonstrukce kabin – objekt občanské vybavenosti na pozemku st. 758,  

LV 3183, k.ú. Litol 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

na základě plnění usnesení č. 575 ZM ze dne 14.12.2016 a usnesení č. 40 bod II. ZM ze dne 

4.4.2018 

              

Zprávu vypracoval:  

Ing. Miloš Dvořák      

               

Zprávu předkládá:   

Ing. Karel Otava, starosta města                   

      

Do ZM bude přizván:     

-    

 

RM 12.06. 2018 Usnesení č. 422 
 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

1) Studii na rekonstrukci kabin, cenové náklady na její realizaci a doporučení k celkové 

jednorázové rekonstrukci, 

 

2) Zápis z Valné hromady FK Litol 

- souhlas s užíváním hřiště dalšímu subjektu – FK Litol mládež, 

- odsouhlasení rekonstrukce v minimální výši 1,5 mil. nebo výstavbu nových kabin, 

 

II. s o u h l a s í 

1) v souladu se zápisem z Valné hromady s užíváním hřiště spolkem FK Litol mládež, 

2) s pokračováním rekonstrukce kabin dle stávajícího projektu, 

 

III. n e s o u h l a s í  

s návrhem provést celkovou rekonstrukci kabin, 

 

IV. p ř e d k l á d á  

ZM 20. 06. 2018 informaci k projednání. 
 

 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo města 

  

s o u h l a s í  

1) s celkovou rekonstrukcí objektu kabin v rámci jedné akce 

2) s užíváním hřiště spolkem FK Litol mládež 

 

 



u k l á d á 

1) úkol RM + OMI rezervovat v rozpočtu města na rok 2019 potřebné finanční prostředky 

2) OMI zajistit upravení projektové dokumentace z částečné na rekonstrukci celkovou a 

pokračovat ihned v dalších krocích tak, aby mohlo dojít k zahájení rekonstrukce co nejdříve 

 

 

 

 

 Podpis předkladatele: 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KMÚ                                                   Rada města Lysá nad Labem 

     dne 27. 09. 2017 

 

Rekonstrukce kabin – objekt občanské vybavenosti na pozemku st. 758, LV 3183, k. ú. 

Litol 

    

 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

Plnění usnesení č. 575 ZM ze 14.12.2016 a usnesení č.40 bod II. ZM ze 4.4.2018 

             

Zprávu vypracoval:  

Jan Burian, Ota Balík 

             

Zprávu předkládá:   

Jan Burian 

                         

Do RM bude přizván:     

 

Návrh usnesení: 

Rada města 

  

 

I.  B e r e    n a    v ě d o m í 

1) Studii na rekonstrukci kabin, cenové náklady na její realizaci a doporučení k celkové 

jednorázové rekonstrukci. 

 

2) Zápis z Valné hromady FK Litol 

 souhlas s užíváním hřiště dalšímu subjektu – FK Litol mládež 

 odsouhlasení rekonstrukce v minimální výši 1,5 mil. nebo výstavbu nových 

kabin 

II. S o u h l a s í 

1) V souladu se zápisem z Valné hromady s užíváním hřiště spolkem FK Litol mládež 

2) S doporučením provést celkovou rekonstrukci kabin 

 

III. D o p o r u č u j e  Z M 

1) souhlasit s celkovou rekonstrukcí objektu kabin v rámci jedné akce 

2) uložit úkol RM + OMI rezervovat v rozpočtu města na rok 2019 potřebné fin. 

prostředky 

3) uložit OMI zajistit upravení projektové dokumentace z částečné na rekonstrukci 

celkovou a pokračovat ihned v dalších krocích tak, aby mohlo dojít k zahájení 

rekonstrukce co nejdříve 

 

 

                                                                                             Podpis předkladatele: 

                                                                                                                                                                                           

 

Podpis starosty: 

 

 

                                                                                                                Podpis tajemníka:   



      

Důvodová zpráva 

 

Na základě podpisu kupní smlouvy a úkolu ze ZM viz usnesení č. 575 ze 14.12.2016 objednal 

OSM vypracování dokumentace pro rekonstrukci dotčeného objektu. Vzhledem k situaci, 

která vznikla okolo spolku FK Litol se celé řešení této rekonstrukce zdrželo. Smlouva 

obsahovala podmínku …kupující se zavazuje provést do 31.12.2017 investice do stavby ve 

výši Kč 1.500.000,- určené rozpočtem schváleným oběma účastníky smlouvy… a tento bod 

nebylo ze známých důvodů možno splnit.  

Tento patový stav a nutnost započetí s rekonstrukcí daného objektu znovu schválilo ZM dne 

4.4.2018 a uložilo ve svém rozhodnutí pokračovat v rekonstrukci budovy. 

 

OSM v roce 2017 požádal o vypracování projektu, který měl řešit nejnutnější opravy. Získal 

projekt, včetně výkazu výměr a tohoto doporučení: 

 

Vážený pane Balíku, 

v souvislosti se zjištěními Vám s požadovaným vypracováním projektu a VV zasílám také toto 

doporučení, ve kterém vycházím z faktu, že projekt, který jsem zpracoval, řeší pouze základní 

problémy objektu kabin a to zatékání a odstraňuje škody vzniklé tímto defektem s několika 

vylepšeními na fasádě a v prostoru klubovny, celkově lze říci, že opravuje cca 1/3 

obestavěného prostoru objektu.  

 

Dále vycházím z faktu, že původní objekt, tedy dnes 40% celkového zázemí, vznikl přenesením 

dřevěné montované stavby z poválečného období. Současná stavba byla realizována 

svépomocí s minimem finančních nákladů, tedy nejsou zde dostatečné základové konstrukce, 

hydroizolační souvrství, dřevěné konstrukce jsou mnohdy zabudovány v prostorech se 

zvýšenou vlhkostí a je znát jejich degradace. V dalším období byl tento objekt doplňován 

zděnými přístavbami, které byly realizovány povětšinou také svépomocí a jejich stavebně 

technický i morální stav tomu odpovídá. Vnitřní dispozice tímto postupem byla 

velice deformována, kdy v objektu je několik chodeb až labyrintů, šatny bez oken a jsou zde 

další dispoziční nedokonalosti, které by bylo vhodné při rozsáhlejší rekonstrukci odstranit.  

 

Rekonstrukce 1/3 objektu dle řešené dokumentace vychází dle kontrolního rozpočtu na 2,5 mil 

Kč ( bez DPH). Při rozšíření rekonstrukce, kdy by bylo vhodné více zasáhnout do vnitřní 

dispozice tak, aby odpovídala lépe požadavkům sportovců a současnosti, jak morálně tak po 

technické stránce a nevytvářela se nadále zátěž na údržbě a provozu objektu. Znamenalo by to 

kromě přestavby a dělení vnitřních prostor také kompletní výměnu instalací. Minimální 

náklady na tuto celkovou rekonstrukci si dovoluji odhadovat na investici okolo 6,5 mil. Kč. 

Nutno také počítat s novým vybavením, které v této částce není zahrnuto.   

 

Zdraví  

Štěpán Svačina  

 

Město letos zrealizovalo převzetí kabin a byla uzavřena smlouvu se správcem kabin. Již při 

převzetí kabin konstatovalo, že rekonstrukce kabin do schválené výše se jeví plýtváním a pro 

získání zázemí, které odpovídá alespoň základním standardům, by bylo nejrozumnější vše 

vybourat a postavit nově, tzn. požádat ZM o zvážení navýšení rozpočtu a souhlasit s celkovou 

rekonstrukcí nebo zbouráním a výstavbou nového zázemí. 

 

OSM nyní vlastní: 



 souhlas od Povodí Labe – rekonstrukce ve stávajícím půdorysu budovy je povolena 

 dokumentaci k rekonstrukci (střecha, elektroinstalace, budova) včetně výkazu výměr 

 OSM podalo žádost o stavební povolení 

 zápis z Valné hromady FK Litol, kde město získalo scházející souhlas s rekonstrukcí, 

ale také mandát k případnému zbourání a výstavbě nových kabin, pokud uzná tento 

krok za výhodnější 

(všechny tyto dokumenty jsou v příloze) 

 doporučení od projektanta realizovat celkovou rekonstrukci v rámci jedné akce, ne 

pouze do výše nyní schváleného 1,5 mil viz informace od zpracovatele výkazu výměr 

(výše v textu) 

 

 

Rekonstrukce, která by zajistila alespoň základní standard, se do výše 1,5 mil. nedá realizovat. 

I při případném navýšení, viz základní nutná rekonstrukce dle výkazu výměr na cca 3 mil, 

půjde stále pouze o rekonstrukci částečnou (1/3 objektu). Přitom vyvolá nutnost uzavření 

budovy po dobu stavby a řešení nového zázemí pro sportovce po dobu rekonstrukce. A takto 

se to bude muset opakovat, aby se dosáhlo nějakého použitelného stavu. Např. Povodí Labe 

nedá souhlas k umístění buněk po dobu rekonstrukce  

 

Úplná demolice a výstavba zcela nového objektu nemůže být stavebním a vodoprávním 

úřadem povolena (nelze získat stavební povolení na novou stavbu v aktivní zóně povodňové 

oblasti Q20, Rekonstrukce možná je). 

 
 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

usnesení č. 575 ZM ze 14.12.2016 a usnesení č.40 bod II. ZM ze 4.4.2018 

 

Návrh řešení: 

Předkladatelé doporučují RM a ZM souhlasit s celkovou rekonstrukcí objektu v rámci jedné 

akce. Pokračovat v postupné obnově bude finančně neefektivní a bude stále v několika dalších 

letech omezovat chod fotbalového klubu. Doporučují tedy ZM, aby uložilo úkol RM + OMI 

rezervovat v rozpočtu města na rok 2019 potřebné fin. prostředky a zároveň uložilo RM a 

OMI pokračovat v dalších krocích tak, aby mohlo dojít k zahájení rekonstrukce již v roce 

2018. V rozpočtu je vyčleněna částka 1,5mil. 

 

Stanovisko k návrhu: 

FK Litol souhlasí, Sportovní komise doporučuje rekonstrukci kabin. 

 

Vztah k rozpočtu 

S opravou kabin je v rozpočtu města počítáno s částkou 1,5 mil. Pro přípravné práce a 

zahájení stavby by měla stačit alokovaná částka. Rozpočtová úprava - navýšení položky 

Oprava šaten u fotbalového hřiště Litol, je doporučena do rozpočtu v roce 2019.  

                                                                           

 

 

 

                            

 


