
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 1. 11. 2017 

 

Odsouhlasení výstavby tělocvičny u ZŠ Litol včetně ceny stavby  

    

 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

Usnesení RM č. 580 ze dne 27.9. 

I. p o d p o r u j e  

rozpracování varianty č. 0 přístavby tělocvičny u ZŠ Litol předloženou B K N, spol. s r. o., 
 

II. p ř e d k l á d á   

ZM dne 01. 11. 2017 variantu ke schválení a odsouhlasení odhadované ceny stavby s tím, že 

poměrné částky budou zařazeny do rozpočtu města v roce 2018 a 2019     

        

Zprávu vypracoval:  

Jan Burian      

               

Zprávu předkládá:   

OMI 

                         

Do ZM bude přizván:     

    - 

 

Návrh usnesení: 

Rada města 

  

I.  b e r e   n a   v ě d o m í  

předloženou studii na výstavbu nové tělocvičny u ZŠ TGM v Litoli a předpokládanou cenu, 

 

II. s o u h l a s í 

s pokračování této akce, 

 

II. u k l á d á 

OMI zajistit vytvoření odpovídající položky v rozpočtu města pro rok 2018. Termín ihned.  

 

 

 

                                                                                             Podpis předkladatele: 

                                                                                                                                                                                           

 

 

Podpis starosty nebo 

místostarosty: 

 

 

 

                                                                                                                Podpis tajemníka:   

 

 



      

Důvodová zpráva 

 

Tělocvična u ZŠ TGM Litol a její nářaďovna byly vyhodnoceny jako nevyhovující (statika 

nářaďovny, hygiena – chybějící oddělené šatny, wc, sprchy). 

Vznikly 2 návrhy na řešení. Jeden uvažoval o výstavbě nové tělocvičny v duchu stávající 

tělocvičny, druhý se zabýval kromě tělocvičny také rozšířením o druhý stupeň. Ani jedna 

z variant nebyla realizována a celá akce byla zastavena.  

 

V říjnu loňského roku ZM schválilo usnesením č. 517 Koncepci školství Města Lysá nad 

Labem zaměřenou na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje. 

 

V kapitole 3.8 se detailně popisují důvody, proč neřešit navýšení kapacity u ZŠ TGM Litol, 

ale jasně se doporučuje řešit neutěšený stav stávající tělocvičny a to i z hlediska potřeb 

občanů této části města. 

 

Na základě tohoto usnesení a se znalostí důvodů, které zabránily realizaci předchozích 

projektů, začala RM jednat a vešla v diskuzi s ředitelem stávající školy, s občany a 

sportovními kluby. Získala tak základní požadavky, které by zajistily výstavbu takové 

tělocvičny, která by dokázala plnit i další funkci, než pouze výuku tělesné výchovy pro první 

stupeň. Město získalo studii, která zohledňuje definované požadavky. Součástí objednané 

studie byla informace o ceně. Byla odhadována na 20.000 tis. Kč. ZM v prosinci loňského 

roku schválilo v rozpočtu položku na vytvoření PD. V květnu tohoto roku OMI vypsalo 

Veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Projektová dokumentace tělocvična Litol, jejíž 

součástí byla studie přiložená níže. Vítěz - společnost B K N, spol. s r. o., Vysoké Mýto - 

Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, PSČ 56601, IČO 15028909 provedla základní 

seznámení se studií a místem a informovala RM, že vytvoření PD dle poskytnuté studie 

možné je, ale že by město mělo počítat s vyšší cenou stavby - okolo 31.000 tis, než je 

předpokládaných 20.000 tis. Jedním z důvodů navýšení je fakt, že při kalkulaci ceny nebyla 

nezohledněna povinnost stavebníka plnit požadavky na energetickou náročnost budovy – tzn. 

stavba musí být ve standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie, podle zákona 

406/2000 Sb. paragraf 7 (Snižování energetické náročnosti budov) a to v tomto případě např. 

znamená také větrání s rekuperací, které v původním propočtu scházelo. RM tedy požádala 

společnost B K N, spol. s r.o., o vytvoření návrhu, který by výstavbu „udržel“ v původní 

odhadované ceně. RM následně obdržela několik doporučení, ale jejich akceptací by došlo 

k zásadní změně v původně předaných požadavcích na nově vystavěnou tělocvičnu a navíc by 

i tak došlo k úspoře pouze cca 3.000 – 5.000 tis. Kč. 

 

Na základě tohoto sdělení RM ve svém usnesení č. 580 rozhodla předložit ZM dne 01. 11. 

2017 variantu ke schválení a odsouhlasení odhadované ceny stavby s tím, že poměrné částky 

budou zařazeny do rozpočtu města v roce 2018 a 2019. 

 

 

Aktuální stav: 

Z důvodů špatné statiky byla nářaďovna v letošním roce zbourána. Náhradní řešení pro 

uskladnění sportovního materiálu je kapacitně nevyhovující, do tělocvičny vniká chlad 

zvenčí. 

Město zpracovalo Koncepci sportu, která se o výstavbě nové moderní tělocvičny též zmiňuje 

a poukazuje na nutnost řešení stávajícího stavu co nejdříve. 



Požadavky sportovních organizací i zájmových skupin jsou v současném stavu 

neuspokojitelné, požadavky značně převyšují kapacitu stávajících zařízení.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

 

Rok 2017 - RM č. 45; č. 73; 182; 312; 365 

Rok 2016 ZM usnesení č. 580 

Rok 2017 ZM usnesení č. 93 

 

Návrh řešení: 

OMI a RM doporučuje ZM vzít na vědomí předloženou studii. Souhlasit s pokračováním 

v projektování a uložit OMI zapracovat do rozpočtu města na rok 2018 novou položku 

výstavba tělocvičny Litol ve výši 40.000 tis  

 

Stanovisko k návrhu: 

Studie byla projednána pracovní skupinou k tomuto účelu RM sestavenou. Schválena 

městským architektem. Schválena v komisi stavební a sportovní.  

 

Vztah k rozpočtu 

Finanční prostředky na výstavbu nové tělocvičny v předpokládané výši 40.000 tis. Kč bude 

v případě schválení nutno promítnout do rozpočtu města pro rok 2018(2019) 

           

Přílohy: Tělocvična Litol - studie 

 

 

Jan Burian 

místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


