
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 7. 8. 2018                                                                      

      

Schválení projekční firmy na akci MŠ Drážky – IROP 

 

 

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. 

 



Důvodová zpráva 

Popis problému: 

 

Na základě veřejné zakázky byla v roce 2017 vybrána firma Atelier M.A.A.T., s.r.o. na 

zpracování projektové dokumentace na školku pro 100 dětí a zpracování tří studií dle 

požadavků ZM. V rámci zpracování studií se zjistilo, že v tyto parametry nejsou v souladu 

s ÚP. OMI na základě usnesení ze ZM 16.5. 2018 a nově zjištěných informací od SÚ oslovil 

firmu SM ARCHITECTS s.r.o., která zpracovala studii pro 50 dětí a na  základě které mělo 

být vyhlášeno nové výběrové řízení na projektanta. Vzhledem k aktuální informaci                          

o možnostech získání dotace na tuto akci OMI doporučuje přijmout nabídku zpracovatele 

studie, který je připraven splnit za tento krátký časový prostor požadavek pro podání žádosti, 

tedy zpracovat projektovou dokumentaci pro sloučené řízení, a to do září 2018. Cenová 

nabídka je v souladu s cenami ČKAIT, a nutno připomenout, že se v tomto případě počítá se 

standartní dobou zpracování projektu, což je 3-4 měsíce.  

Co se týká informace k dotaci: přesné podmínky výzvy budou známy v září tohoto roku. 

Příjem žádostí bude probíhat pouze jeden měsíc – a to konkrétně v říjnu 2018. Z uvedených 

údajů vyplývá, že bude nutné začít s přípravou projektové dokumentace co nejdříve, aby byl 

termín žádosti stihnutelný a mít již dokumentaci hotovou (i s tím, že by vyjádření dotčených 

orgánů byla dodána později). 

http://dotacni-noviny.cz/nove-moznosti-dotaci-na-vystavbu-ci-rekonstrukci-ms/ 

 

Dosavadní rozhodnutí RM: 

usnesení RM č. 149, usnesení RM č. 429, usnesení ZM č. 582, usnesení RM č. 153, usnesení 

RM č. 433, usnesení 467 z RM 8.7.2017, usnesení 66 z 16.5.2018 ZM, RM 17.07.2018 usn. 

521. 

 

Vztah k rozpočtu 

S touto investiční akcí je v rozpočtu města na rok 2018 počítáno s částkou 500.tis,- Kč 

v položce s názvem „PD a realizace MŠ Drážky“, ze které již byla hrazena částka na studii,                                      

a to ve výši: 003111 0000000005139 PD a realizace MŠ Drážky 500 000,00 500 000,00                

72 600,00 Kč , je zde tedy alokováno 427.400, -Kč. 

     

Příloha: studie     

 

  

Zpracoval PaedDr. Jan Štěpánek - vedoucí OMI 

 

http://dotacni-noviny.cz/nove-moznosti-dotaci-na-vystavbu-ci-rekonstrukci-ms/

