
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 10. 5. 2017 
 

 

Vyhlášení volby vítězného návrhu sportovní haly města Lysá nad Labem 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rada města projednala na svém jednání dne 2. 5. 2017 usnesením č. 313 

 

Rada města  

 

I. r e v o k u j e  

usnesení RM č. 410 z 22. 11. 2016, o výsledku soutěže o návrh sportovní haly,  

 

II. s c h v a l u j e 

vyhodnocení soutěže o návrh městské sportovní haly v pořadí: 1. místo Ateliér Machar, s. r. 

o., 2. místo PROSTOR 008, s. r. o., 3. místo SCHINDLER SEKO architekti, s. r. o., 4. místo 

SPORTPROJEKTA PRAHA, s. r. o., 

 

III. d o p o r u č u j e  

ZM dne 10. 05. 2017  

1) revokaci usnesení ZM č. 586, ze dne 14. 12. 2016, 

2) výsledky vyhodnocení soutěže o návrh městské sportovní haly v pořadí: 1. místo Ateliér 

Machar, s. r. o., 2. místo PROSTOR 008, s. r. o., 3. místo SCHINDLER SEKO architekti, s. r. 

o., 4. místo SPORTPROJEKTA PRAHA, s. r. o., 3. ke schválení. 

 

 

Návrh  na usnesení:   

Zastupitelstvo města  

 

I. r e v o k u j e  

usnesení ZM č. 586, ze dne 14. 12. 2016, 

 

II.  s c h v a l u j e 

vyhodnocení soutěže o návrh městské sportovní haly v pořadí: 1. místo Ateliér Machar, s. r. 

o., 2. místo PROSTOR 008, s. r. o., 3. místo SCHINDLER SEKO architekti, s. r. o., 4. místo 

SPORTPROJEKTA PRAHA, s. r. o 

 

III. ukládá  

OMI pokračovat v potřebných úkonech směřujících k realizaci Projektu sportovní haly za 

podmínky zachování skateparku v okolí haly a do 12/2017 podat ZM zprávu o stavu přípravy.  

 

 

 

 

 

                                                                        Datum a podpis předkladatele: 

        

Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

Podpis tajemníka:   

      



Důvodová zpráva 

 

 

Popis problému: 

Na konci října skončila soutěž o návrh sportovní haly v Lysé nad Labem. Kvalitní návrhy 

speciálně složená komise vyhodnotila a vybrala nejlepší návrh, který nejlépe odpovídá 

potřebám budoucích uživatelů a doporučuje RM ke schválení. Nyní je třeba posunout projekt 

městské haly blíže realizaci, proto následuje žádost vítězi o předložení cenové nabídky pro 

vypracování DUR. 29. 11. 2016 proběhne představení projektu veřejnosti. Podklady k soutěži 

i návrhy a další materiály naleznete zde: https://www.mestolysa.cz/cz/kultura-a-

sport/sportovni-hala. Dále byla zřízena speciální facebooková stránka @MSHLysa a 

v prosincových Listech vyjdou dva články, které se tématu věnují. Předkladatelé zároveň 

vstoupí v jednání se společnostmi, které jsou schopny pomoci s organizací fundraisingu. 

 

Na základě výsledku a doporučení auditu byl zvolen následující postup hodnocení vítězného 

návrhu sportovní haly. Vzhledem ke způsobu získání jednotlivých návrhů na využití pozemku 

a architektonických návrhů sportovní haly ve městě Lysá nad Labem a jednotlivým 

usnesením RM je doporučováno s jednotlivými návrhy dále majetkově nakládat, a využívat je 

pro další postup investiční akce, s maximální mírou obezřetnosti. Jednotlivé navržené varianty 

řešení vzniklé situace pracují rovněž s rizikem napadení dalšího postupu třetí stranou. Úřad 

reálně disponuje autorskou licencí ke všem návrhům a může realizovat novou volbu vítězného 

návrhu (zahrnující širší porotu – RM, ZM, zástupce veřejnosti, atd.), a to bez vazby na 

výsledky předchozí architektonické soutěže konané mimo režim ZVZ a mimo pravidla 

soutěže o návrh. Na základě nově vybraného vítězného návrhu poté realizovat zadávací řízení 

na zpracovatele projektové dokumentace stavby haly. Za účelem dosažení co nejvyšší míry 

transparentnosti je doporučováno při výběru členů nové hodnotící komise / poroty ctít 

pravidla stanovená ZVZ, a to i přesto, že nový výběr vítězného návrhu nebude realizován v 

rámci režimu ZVZ. Mezi charakteristiky doporučovaného postupu sestavení hodnotící komise 

patří následující charakteristiky: 

hodnotící komise bude jmenována usnesením RM či ZM; 

 počet členů hodnotící komise bude lichý a nebude nižší než 5 (dohoda se starostou na 

7); 

 alespoň jedna třetina členů komise bude disponovat odpovídajícími kvalifikačními / 

odbornými předpoklady a vzděláním; 

 více než polovina členů komise by měla být ve vztahu k úřadu nezávislá; 

 všichni členové komise podepíší čestné prohlášení o nepodjatosti ve vztahu k 

samotnému výběru nejlepšího návrhu, nebo jednotlivým zúčastněným stranám; 

 hodnoceny budou již existující, nikoli anonymní, návrhy, a to na základě předem 

stanovených architektonických, ekonomických a dalších kritérií.  

https://www.mestolysa.cz/cz/kultura-a-sport/sportovni-hala
https://www.mestolysa.cz/cz/kultura-a-sport/sportovni-hala


 z každého jednání komise vznikne zápis, podepsaný všemi členy komise, který bude 

archivován, 

 na závěr bude vytvořena zpráva, alternativa ke zprávě o posouzení a hodnocení 

nabídek v režimu ZVZ, která bude jednoznačně hodnotit všechny návrhy v rámci 

jednotlivých kritérií a dostatečně zdůvodní výběr nejvhodnějšího návrhu (ten bude 

dále použit). 

 

Po schválení ZM bude vypsána VZ na projektovou dokumentaci ve všech stupních. VZ bude 

soutěžena v režimu zákona, tudíž akci bude zpracovávat administrátor VŘ. 

 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Usnesení č. 77 z 12.7.2016 

Rada města 

I. s c h v a l u j e 

1) vypsání soutěže o návrh na zpracování projektové dokumentace na sportovní halu, 

2) výši odměny za zpracování návrhu 20.000 Kč vč. DPH pro každého předkladatele návrhu. 

V případě, že bude návrh zadavatelem vybrán jako nejvhodnější, uchazeč získá odměnu 

100.000 Kč vč. DPH. 

II. j m e n u j e 

komisi pro soutěž o návrh a realizační komisi ve složení p. Jan Burian, Ing. Petr Eliška, Ing. 

Štěpán Svačin, Ing. Jiřina Čížková, Ing. Jan Ritter a pí Magda Šulcová, 

III. s t a n o v í 

obeslat okruh zájemců z těchto projekčních kanceláří 1) Jestico+Whiles, Štefánikova 43a, 150 

00 Praha 5, Ing. arch. Radek Teichman. 2) Sportprojekta Praha, s. r. o., Jindřišská 30, 110 00 

Praha 1, doručovací adresa: Janáčkovo nábřeží 3/885, 150 00 Praha 5, Ing. arch. Václav 

Mudra, Michal Krakauer 603 435 655. 3) PROSTOR 008, s. r. o., Štefánikova 6/57, 150 00 

Praha 5 – Smíchov, Ing. arch. Martin Rössler. 4) SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI, s. r. o. 

TELEHOUSE, Generála Píky 26,160 00 Praha 6, Ing. arch. Jan Schindler, 5) AGORA, 

architektonický a stavební ateliér, s. r. o., U Soudu 536/6a, Liberec, Ing. arch. Milan Zrník. 

  

Usnesení č. 410 z 22.11.2016 

Rada města 

I. b e r e    n a    v ě d o m í  

vyhodnocení soutěže o návrh městské sportovní haly v pořadí: 1. místo Ateliér Machar, s. r. 

o., 2. místo PROSTOR 008, s. r. o., 2. místo SPORTPROJEKTA PRAHA, s. r. o., 3. místo 

SCHINDLER SEKO architekti, s. r. o., 

II. p ř e d k l á d á 

ZM dne 14.12.2016 vyhodnocení soutěže k projednání. 

 

Usnesení č. 586 z 14.12.2016 

Zastupitelstvo města 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

vyhodnocení soutěže o návrh městské sportovní haly v pořadí: 1. místo Ateliér Machar, s. r. 

o., 2. místo PROSTOR 008, s. r. o., 2. místo SPORTPROJEKTA PRAHA, s. r. o., 3. místo 

SCHINDLER SEKO architekti, s. r. o., 

II. u k l á d á 

RM pokračovat v potřebných úkonech směřujících k realizaci Projektu sportovní haly za 

podmínky zachování skateparku v okolí haly a do 12/2017 podat ZM zprávu o stavu přípravy.  



I. schvaluje vypsání soutěže o návrh na zpracování projektové dokumentace na sportovní 

halu, 2) výši odměny za zpracování návrhu 20.000 Kč vč. DPH pro každého předkladatele 

návrhu. V případě, že bude návrh zadavatelem vybrán jako nejvhodnější, uchazeč získá 

odměnu 100.000 Kč vč. DPH. II. jmenuje komisi pro soutěž o návrh a realizační komisi ve 

složení p. Jan Burian, Ing. Petr Eliška, Ing. Štěpán Svačin, Ing. Jiřina Čížková, Ing. Jan Ritter 

a pí Magda Šulcová,  

II. stanoví obeslat okruh zájemců z těchto projekčních kanceláří 1) Jestico+Whiles, 

Štefánikova 43a, 150 00 Praha 5, Ing. arch. Radek Teichman. 2) Sportprojekta Praha, s. r. o., 

Jindřišská 30, 110 00 Praha 1, doručovací adresa: Janáčkovo nábřeží 3/885, 150 00 Praha 5, 

Ing. arch. Václav Mudra, Michal Krakauer 603 435 655. 3) PROSTOR 008, s. r. o., 

Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Ing. arch. Martin Rössler. 4) SCHINDLER 

SEKO ARCHITEKTI, s. r. o. TELEHOUSE, Generála Píky 26,160 00 Praha 6, Ing. arch. Jan 

Schindler, 5) AGORA, architektonický a stavební ateliér, s. r. o., U Soudu 536/6a, Liberec, 

Ing. arch. Milan Zrník. Rada města na svém jednání dne 8. 9. 2016 usnesením č. 135 I. 

revokuje usnesení č. 77 v části I/2, ze dne 12.07.2016, II. schvaluje 1) výši odměny za 

zpracování návrhu 40.000 Kč vč. DPH pro každého předkladatele návrhu, 2) znění 

Poptávkového návrhu tak, jak bylo předloženo k projednání.  

 

 

Usnesení č. 225  z 4.4.2017 

Rada města  

I. s c h v a l u j e  

1) Vyhlášení volby vítězného návrhu sportovní haly města Lysá nad Labem, 

2) Kritéria pro hodnocení návrhů: 

a) Urbanismus – velikost zastavěného území, estetické a funkční umístění, 

b) Dispozice a provoz – propojení se stávajícím sportovním areálem, zachování zeleně, 

konfigurace funkcí uvnitř (dle stavebního programu), 

c) Architektura – exteriér / interiér, kvalita věcného návrhu, 

d) Ekonomika – flexibilita, variabilita využití, cena, 

II. j m e n u j e 

1) členy komise pro hodnocení a volbu vítězného návrhu: Jaroslav Denemark (starosta T. J. 

Sokol Lysá n. L.), Petr Jirsa (předseda výboru FK Slovan Lysá n. L., člen Komise pro 

cestovní ruch a sport), Ing. Arch. Jan Kazimour (Porotce proškolený pro architektonické 

/urbanistické/ soutěže, Ing. Jiří Kulhánek, jako závislé: Ing. Arch. Jan Ritter (autorizovaný 

architekt), Ing. Karel Otava (starosta města), Jan Krumpholc (radní města, předseda Komise 

pro cestovní ruch a sport), 

2) náhradníky členů komise: pí Malinovská Ilona (T. J. Sokol Lysá n. L.), PhDr. Michal 

Řezníček (T. J. Sokol Lysá n. L.), jako závislé p. Bc. Martin Robeš (člen RM), p. Ing. Petr 

Gregor (zastupitel města), 

III. p o v ě ř u j e  

Ing. Štěpána Svačinu a Ing. Petra Elišku (zastupitele města) představením stávajících návrhů 

městské sportovní haly, 

IV. u k l á d á  

1) odboru MI svoláním výše uvedené komise, 

2) VO MI působit jako pověřená osoba zadavatele, 

3) odboru MI předložit RM výsledek volby vítězného návrhu a návrh další kroků potřebných 

k realizaci projektu městské sportovní haly. Termín: do 30. 05. 2017 

Návrh řešení: 

OMI doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení  ZM č. 586, ze dne 14. 12. 2016, 



o výsledku soutěže o návrh sportovní haly a schválit vyhodnocení soutěže o návrh městské 

sportovní haly ze dne 20.4.2017 v pořadí: 1. místo Ateliér Machar s.r.o., 2. místo PROSTOR 

008 s.r.o., 3. místo SCHINDLER SEKO architekti s.r.o. 4. místo SPORTPROJEKTA 

PRAHA s.r.o.,  

 

Stanovisko k návrhu: 

Na základě přezkoumání zadání soutěže a doporučení auditorů, bylo usnesením RM č.313 ze 

dne 2.5.2017 schváleno vyhlášení volby vítězného návrhu sportovní haly města Lysá nad 

Labem, schválena nová hodnotící komise a stanovena hodnotící kritéria. 

 

Vztah k rozpočtu: 

S touto investiční akcí je na rok 2017 počítáno s částkou 3 mil. Kč na PD. 

 

          

 

 

podpis zpracovatele 

 

 

 

 

Zpráva z jednání  hodnotící komise  „Návrhu sportovní haly v Lysé nad 

Labem“ 
Dne 20.4.2017 v 16,30 hodin se v zasedací místnosti MÚ Lysá nad Labem sešla hodnotící komise „Návrhu 

sportovní haly v Lysé nad Labem“.  Komise byla jmenována RM v usnesení č.225 ze dne 4.4.2017, ve složení: 

Jaroslav Denemark (starosta T. J. Sokol Lysá n. L.), Petr Jirsa (předseda výboru FK Slovan Lysá n. L., člen 

Komise pro cestovní ruch a sport), Ing. Arch. Jan Kazimour (Porotce proškolený pro architektonické 

/urbanistické/ soutěže, Ing. Jiří Kulhánek, jako závislé: Ing. Arch. Jan Ritter (autorizovaný architekt), Jan 

Krumpholc (radní města, předseda Komise pro cestovní ruch a sport),Bc. Martin Robeš (člen RM). V usnesení 

č.225, ze dne 4.4.2017, byla také stanovena tato kritéria hodnocení návrhů  

- Urbanismus – velikost zastavěného území, estetické a funkční umístění 

- Dispozice a provoz – propojení se stávajícím sportovním areálem, zachování zeleně,       

konfigurace funkcí uvnitř (dle stavebního programu), 

-  Architektura – exteriér / interiér, kvalita věcného návrhu, 

- Ekonomika – flexibilita, variabilita využití, cena, 

V úvodu PaedDr. Štěpánek seznámil přítomné s nálezem auditu při zadání poptávky návrhu 

na sportovní halu  a doporučením dalšího postupu. Vysvětlil, z jakého důvodu se uskutečňuje 

opakovaná volba vítěze poptávky návrhu na sportovní halu a podle jakých kritérií budou 

jednotlivé návrhy hodnoceny. Poté členové komise podepsali čestná prohlášení a dostali 

hodnotící formuláře, byli seznámeni s hodnocením, že je použita stupnice 0-5 bodů, kdy 5 je 
maximum. 
Ing. Svačina a Ing. Eliška představili postupně jednotlivé návrhy. Následovala diskuse a všichni 

členové komise vyplnili hodnotící formuláře.PaedDr. Štěpánek a Ing. Chudobová sečetli body a 

vyhlásili výsledky, viz přiložená tabulka. Vítězným návrhem se stal návrh Ateliéru Machar s.r.o. 

Jednání bylo ukončeno v 18,40 hodin.  

 



Výsledné hodnocení návrhů podle schválených kritérií RM 

  body dle jednotlivých členů komise 
celkový počet 

bodů pořadí 

Ateliér Machar s.r.o.                 

1 

urbanismus - velikost zastavěného území, estetické a funkční 
umístění 4 4 5 4 4 5 5   

Dispozice a provoz - propojení se stávajícím sportovním areálem, 
zachování zeleně, konfigurace funkcí uvnitř (dle stavebního 
programu)  3 5 4 4 4 5 5   

Architektura - exteriét/interiér, kvalita věcného návrhu 4 5 5 5 4 4 5   

Ekonomika - flexibilita, variabilita využití, cena 5 5 4 4 5 5 5   

součet bodů 16 19 18 17 17 19 20 126 

          Prostor 008 s.r.o.                 

2 

urbanismus - velikost zastavěného území, estetické a funkční 
umístění 3 4 4 3 4 4 4   

Dispozice a provoz - propojení se stávajícím sportovním areálem, 
zachování zeleně, konfigurace funkcí uvnitř (dle stavebního 
programu)  2 2 4 4 4 5 4   

Architektura - exteriét/interiér, kvalita věcného návrhu 3 4 4 4 4 4 4   

Ekonomika - flexibilita, variabilita využití, cena 4 1 2 2 2 3 4   

součet bodů 12 11 14 13 14 16 16 96 

          Sportprojekta Praha s.r.o.                 

4 

urbanismus - velikost zastavěného území, estetické a funkční 
umístění 2 1 1 2 4 4 3   

Dispozice a provoz - propojení se stávajícím sportovním areálem, 
zachování zeleně, konfigurace funkcí uvnitř (dle stavebního 
programu)  1 2 2 2 4 3 3   

Architektura - exteriét/interiér, kvalita věcného návrhu 1 1 3 2 4 4 3   

Ekonomika - flexibilita, variabilita využití, cena 3 2 3 3 4 4 3   

součet bodů 7 6 9 9 16 15 12 74 

          Schindler Seko s.r.o.                 

3 

urbanismus - velikost zastavěného území, estetické a funkční 
umístění 1 4 4 5 4 4 1   

Dispozice a provoz - propojení se stávajícím sportovním areálem, 
zachování zeleně, konfigurace funkcí uvnitř (dle stavebního 
programu)  2 2 3 5 4 4 1   

Architektura - exteriét/interiér, kvalita věcného návrhu 2 4 3 3 4 4 1   

Ekonomika - flexibilita, variabilita využití, cena 2 1 2 2 2 3 1   

součet bodů 7 11 12 15 14 15 4 78 

 



 

 

 


