
Odbor MI               Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 31.10.2018 

 

 

PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí  

 

Zpráva se předkládá z důvodu: rozhodnutí o pokračování projektování dalších stupňů 

projektové dokumentace až do stavebního povolení na akci s názvem „PD Rekonstrukce 

historické části radnice na Husově náměstí“ a přidání položky do rozpočtu města 2018. 

             

Zprávu vypracoval a předkládá:  

PaedDr. Jan Štěpánek – vedoucí OMI 

 

Usnesení z jednání RM dne 22.10.2018. 

 

Usnesení č. 708 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

 

1) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 32. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové 

položky s názvem „PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí“ s částkou 

700 tis. Kč vč. DPH, a v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 29 v ČSA bývalé 

Privum“ o 700 tis. Kč, 

 

2) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo 

zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu    

na služby s názvem: „PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí“                        

na podkladu studie firmy Renom s.r.o. za předpokladu schválení nové položky v rozpočtu 

2018, 

 

3) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší 

nabídková cena uvedená v Kč bez DPH, 

 

4) členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise 

pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: členové -              

Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek a náhradníci - Ing. Karolína 

Chudobová, Michala Holovská, 

 

II. p ř e d k l á d á  

 

ZM 31.10.2018 ke schválení vytvoření nové položky s názvem „Rekonstrukce historické části 

radnice na Husově náměstí“ s částkou 700 tis. Kč vč. DPH. 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení ZM 

 

I. s c h v a l u j e 

 

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 32. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové 

položky s názvem „PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí“ s částkou 

700 tis. Kč vč. DPH a v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 29 v ČSA bývalé 

Privum“ o 700 tis. Kč. 

 

 

Důvodová zpráva 

 

V letošním roce započala rekonstrukce staré radnice, a to zejména rekonstrukcí obřadní síně             

a dalších interiérových změn. Následný koncept začíná vybudováním nového vstupu                    

do budovy z podloubí Husova náměstí, s vybudováním městského infocentra v přízemí                  

a zvelebení předprostoru vstupní haly, v návaznosti na již realizovanou rekonstrukci obřadní 

síně. Návrh dále počítá s vybudováním velké zasedací místnosti kongresového typu                          

v podkroví této nádherné historické budovy, jenž má sloužit jako zasedací místnost úřadu,                

ale hlavně jako prostor pro veřejné schůze, prezentace a výstavy týkající se chodu, historie,               

ale zejména budoucnosti města Lysá nad Labem, nebo komorní koncerty. Prostor může být 

pronajímán i pro soukromé účely, například svatební akce. Plánem je zbudovat                        

v rozsáhlém půdním prostoru i veškeré vybavení a to jak sociální, tak pro cateringové služby, 

spojené s využíváním nově vzniklého sálu. Do prostoru, kvůli bezbariérovosti, by vedl  výtah, 

a to ze strany spoje nové a staré radnice. Mohl by zde vzniknout i další menší prostor, 

využívaný místními spolky apod. Vybavenost tohoto typu, v prostředí nádherného 

historického krovu budovy, přinese zásadní přidanou hodnotu městu a jeho občanům. 

Předností této realizace je rychlost, kterou by město získalo reprezentativní prostory                       

za přijatelnou cenu do doby, než se povede zrealizovat nějaký s větších projektů, které jsou 

městem plánovány. Dalším krokem je propojení staré a nové radnice ve smyslu přesunutí 

knihovny do nových prostor a využití těchto prostor pro nové účely sloužící MÚ. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM:  

RM dne 26.09.2018 usnesení č. 639 

 

Vztah k rozpočtu 

Akce je možná financovat přesunem finančních prostředků z položky: „Zateplení čp. 29                        

v ČSA bývalé Privum“ na nově vzniklou položku. 

 

Příloha: Studie stavby 

 

 

 

 

 


