
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 13. 12. 2017 

 

 

 

PD - Sportovní hala v ulici Komenského – zadávací dokumentace 

 

 

 

Usnesení z jednání RM dne 05. 12. 2017 

 

Usnesení č. 750 

 

Rada města  

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zadávací dokumentaci pro výběr projektanta, který zhotoví projektovou 

dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, na akci „Sportovní hala Lysá nad Labem“ 

včetně závazné studie pro tuto veřejnou zakázku, která bude zadána ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 13. 12. 2017 zadávací dokumentaci ke schválení, vč. studie a doložení autorských 

práv ke studii. 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města 

 

I. s c h v a l u j e 

zadávací dokumentaci pro výběr projektanta, který zhotoví projektovou dokumentaci vedoucí 

ke stavebnímu povolení, na akci „Sportovní hala Lysá nad Labem“, 

 

II. j m e n u j e  

členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která plní i funkci komise                          

pro otevírání obálek, ve složení: člen komise – Jan Burian, Ing. Petr Gregor, Ing. Luděk 

Grochol, Mgr. Hynek Fajmon, Bc. Martin Robeš, náhradníci členů komise – PaedDr. Jan 

Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová, 

 

III. p o v ě ř u j e  

starostu města ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu 

tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.  

 

 

Popis problému: 

 

V 8/2015 byly zahájeny práce na přípravě zamýšlené stavby nové sportovní haly 

v Komenského ulici v Lysé n. L. Rada města, usnesením č. 618, z 18. 08 2015 uložila 

kanceláři městského úřadu (dále jen „KMÚ“) projednat dle bodu 3 Pokynu k zajištění 

https://mestolysa.cz/cz/samosprava/zastupitelstvo/clenove/328-ing-ludek-grochol
https://mestolysa.cz/cz/samosprava/zastupitelstvo/clenove/328-ing-ludek-grochol


investičních akcí ideový záměr výstavby městské sportovní haly podle předloženého 

materiálu, tzn. dle zpracované Studie proveditelnosti. 

Dne 12. 07. 2016 RM projednala předložený návrh KMÚ a usnesením č. 77, z 12. 07. 2016, 

schválila 1) vypsání soutěže o návrh na zpracování projektové dokumentace na sportovní 

halu, a 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. Dále jmenovala 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, která měla tuto soutěž o návrh připravit. RM pak stanovila 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. 

Dne 09. 08. 2016 RM, usnesením č. 135, změnila výši odměny za zpracování návrhu                        

na 40.000 Kč vč. DPH pro každého předkladatele návrhu a schválila znění Poptávkového 

návrhu s názvem Návrh využití pozemku a architektonický návrh sportovní haly ve městě 

Lysá nad Labem tak, jak bylo předloženo k projednání.  

Dne 22. 11. 2016 RM, usnesením č. 410, vzala na vědomí 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., a předložila ZM dne 14. 12. 2016 vyhodnocení soutěže k projednání. 

ZM dne 14. 12. 2016, usnesením č. 586, rovněž vzalo 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., na vědomí a uložilo 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.  

Následně RM dne 13. 12. 2016, usnesením č. 470, schválila zpracování generelu sportovní 

haly projekční kanceláří Ateliér Machar, s. r. o., za celkovou cenu 234.000 Kč bez DPH,                    

a pověřila starostu města sestavením a podpisem smlouvy o dílo po schválení soutěže o návrh 

na zpracování PD na sportovní halu v ZM dne 14. 12. 2016. Toto usnesení nebylo naplněno, 

protože na ZM dne 13. 12. 2016 byly vzneseny námitky proti výše uvedené „soutěži“.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že v souvislosti se sportovní halou se hledala nejlepší                            

a nejrychlejší cesta, která by umožnila výstavbu sportovní haly dle požadavků města, 

dotčených organizací a zkušeností z ostatních měst, kde obdobné stavby již stojí                         

a provozují se. Proto se v usnesení rady města objevuje pojem ideový záměr výstavby, poté 

soutěž o návrh a nakonec pouze poptávka návrhu využití pozemku a architektonického návrhu 

sportovní haly. V radě města nikdy nebylo uvažováno s klasickou architektonickou soutěží                

o návrh dle zákona o ZVZ, která má svá specifická pravidla a jejíž příprava včetně 

vyhodnocení a zveřejnění trvá cca 1 – 1,5 roku. Vždy se však uvažovalo s tím, že z ní budou 

použity některé kroky a postupy, např. před soutěží o výše uvedený návrh byla zpracována 

studie proveditelnosti, stavební program, byly vypracovány podklady k zadání návrhu, 

vybrána hodnotící komise atd., návrh se dne 29. 11. 2016 představil veřejnosti.  

Proto také i audit investičních akcí konstatoval, že na základě usnesení RM měla soutěž                     

o návrh za úkol zpracovat komise jmenovaná RM, která však následně RM navrhla pouze 

zveřejnění poptávky návrhu využití pozemku a architektonického návrhu sportovní haly                  

ve městě Lysá n. L., nikoliv zveřejnění soutěže o architektonický návrh sportovní haly                    



ve smyslu zákona ZVZ, přestože tento termín se nedopatřením objevuje v následujících 

usnesením RM i ZM. Správně by se následně v usneseních RM a ZM mělo hovořit pouze                  

o vyhodnocení poptávky návrhu využití pozemku a architektonického návrhu sportovní haly 

mimo režim ZVZ. 

Protože zájem na výstavbě sportovní haly stále trvá a je pro město prioritou, rada města 

využila jednu z navržených variant dalšího postupu, které doporučil auditor. Ten doporučil 

využít faktu, že úřad reálně disponuje autorskou licencí ke všem návrhům a 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 bylo doporučováno dodržení některých kritérií dle ZVZ. 

RM dne 04. 04. 2017, usnesením č. 225, schválila 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. Jmenovala 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), a pověřila Ing. Štěpána Svačinu a Ing. Petra Elišku (zastupitele 

města) představením stávajících návrhů městské sportovní haly. Dále uložila 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.  

Na základě výše uvedeného usnesení proběhlo nové hodnocení došlých návrhů a RM dne 02. 

05. 2017, usnesením č. 313, revokovala své usnesení č. 410, z 22. 11. 2016, o výsledku 

soutěže o návrh sportovní haly, schválila 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.,                          

a doporučila 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. 

Na ZM dne 10. 05. 2017 byly při projednávání materiálu Vyhlášení volby vítězného návrhu 

sportovní haly města Lysá n. L opět vzneseny připomínky, které zpochybňovaly vítězný 

návrh, s tím, že Ateliér Machar neexistuje. ZM usnesením č. 78 uložilo odboru MI 

přepracovat materiál Vyhlášení volby vítězného návrhu sportovní haly města Lysá n. L.                      

a předložit na příští jednání ZM. Termín: 21. 06. 2017.       

Po důkladné revizi všech zpracovaných materiálů a usnesení lze konstatovat, že žádné 

usnesení RM nebo ZM nebylo porušeno. Po zpracování studie proveditelnosti bylo 

rozhodnuto, že se mimo režim ZVZ zpracuje poptávka návrhu využití pozemku                                   

a architektonického návrhu sportovní haly (studie). Účelem studie bylo vytvořit koncept 

zástavby pozemku, architektonický návrh budovy sportovní haly a doprovodných staveb                 

na pozemku a dále připravit podklad pro zpracování projektové dokumentace na tyto stavby.  



Poptávka byla zaslána 5 projekčním kancelářím a byly vypracovány 4 návrhy, které se 

hodnotily prakticky 2x, přičemž poprvé to bylo hodnocení anonymní.  

Studie, kde byl pro zjednodušení uváděn jako zpracovatel Ateliér Machar, byla zpracována 

Ing. arch. Petrem Macharem, autorizovaným architektem ČKA 2045, (IČO 10178660), 

spolupracujícími autory byli autorizovaní architekti ČKA Ing. arch. Pavel Machar (ČKA 

4010) a Ing. arch. Radek Teichman (ČKA 4521). 

V současné době se proto toto poptávkové řízení vedené mimo režim ZVZ může usnesením 

RM č. 313, ze dne 02. 05. 2017, považovat za uzavřené a ZM by pořadí vyhodnocených studií 

mohlo vzít na vědomí. Výsledkem celého snažení je, že město získalo 4 studie s návrhy, jak 

by mohla nová sportovní hala vypadat, z nichž po dvojím hodnocení, a to nejen laickém ale i 

odborném (2. kolo hodnocení) vždy byla shoda na studii zpracované Ing. arch. Petrem 

Macharem. 

Za odbor vnitřních věcí zpracovala vedoucí odboru Irena Šťastná 

 

 

Následná usnesení RM/ZM k akci: 

ZM 2017: usnesení č. 88 z 21/6  

RM 2017: usnesení č. 574 z 27/9, 640 z 24/10, 750 z 15/12 

 

Návrh řešení: 

1) OMI předkládá RM finální studii, která bude sloužit jako podklad veřejné zakázky                   

na výběr zhotovitele projektové dokumentace a k zajištění stavebního povolení. 

 

2) OMI navrhuje RM předložit ZM zadávací dokumentaci ke schválení (dle vyžádání),              

která obsahuje předně hodnotící kritéria soutěže. 

 
Hodnotící kritéria  

Nabídky budou v souladu s § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.  

 

7.1 Vymezení hodnotících kritérií 

Hodnotící kritéria:  

 

Pořadí kritéria Název dílčího kritéria Veličina 
Váha dílčího kritéria (v 

%) 

1 Nabídková cena Kč 70 

2 

Organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, 

které se mají přímo podílet na plnění veřejné 

zakázky 

 30 

 

1. Nabídková cena: V rámci dílčího kritéria "Nabídková cena" bude zadavatel hodnotit výši nabídkové 

ceny za předmět plnění v Kč bez DPH, zpracované dle bodu 5 této zadávací dokumentace. Hodnocena 

bude celková cena v Kč bez DPH.  

Způsob hodnocení v rámci dílčího kritéria nabídková cena: Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium 

„Nabídková cena“, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená 

nabídka takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k 

hodnocené nabídce a váhy daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto případě nabídka s 

nejnižší cenou. Viz níže uvedený vzorec: 

 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů =
𝑛𝑒𝑗𝑛𝑖žší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎  𝐾č 𝑏𝑒𝑧 𝐷𝑃𝐻

𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦 𝑣 𝐾č 𝑏𝑒𝑧 𝐷𝑃𝐻
∗ 70 

 

2. Organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky: V 

rámci dílčího kritéria "Organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na 



plnění veřejné zakázky" bude zadavatel hodnotit organizaci, kvalifikaci a zkušenosti osob zapojených 

do realizace zakázky, konkrétně zkušenosti členů týmu určeného pro realizaci této veřejné zakázky. 

Zadavatel bude hodnotit zkušenosti osob na pozici Vedoucí projektant, Zodpovědný projektant, 

neboť tyto osoby a jejich kvalita mohou mít výrazný vliv na plnění veřejné zakázky. Body budou 

přidělovány podle následujících subkritérií: 

 

Pozice Subkritérium Počet bodů Váha 

Vedoucí 

projektant 

Počet dalších zkušeností nad rámec 

kvalifikačního kritéria „min. 1 

projekčních práce s 

předpokládanými investičními 

náklady každého projektu musí být 

v hodnotě alespoň 60 mil.  Kč bez 

DPH“ 

Bude přidělen 1 bod za každou 

zkušenost nad rámec 

kvalifikačního kritéria, tj. nad 

zadavatelem požadovaný min. 

počet 2 zkušeností. Maximální 

počet bodů, které může 

dodavatel za toto subkritérium 

získat je 10, tj. bude zohledněno 

max. 10 zkušeností nad rámec 

kvalifikačního kritéria.  

60% 

Zodpovědný 

projektant 

Počet dalších zkušeností nad rámec 

kvalifikačního kritéria „min. 1 

projekčních práce s 

předpokládanými investičními 

náklady každého projektu musí být 

v hodnotě alespoň 30 mil.  Kč bez 

DPH“ 

Bude přidělen 1 bod za každou 

zkušenost nad rámec 

kvalifikačního kritéria, tj. nad 

zadavatelem požadovaný min. 

počet 1 zkušenosti. Maximální 

počet bodů, které může 

dodavatel za toto subkritérium 

získat je 10, tj. bude zohledněno 

max. 10 zkušeností nad rámec 

kvalifikačního kritéria.  

40% 

 

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria budou přiděleny body podle následujících vzorců:  

 

Subkritérium Vedoucí projektant: počet bodů získaných za zkušenosti nad rámec kvalifikačního kritéria 

* 0,5.  

 

Subkritérium Zodpovědný projektant: počet bodů získaných za zkušenosti nad rámec kvalifikačního 

kritéria * 0,3. 

 

Body přidělené v rámci jednotlivých subkritérií Vedoucí projektant, Zodpovědný projektant budou 

sečteny.  

 

Celkový počet bodů v rámci tohoto dílčího kritéria bude přidělen podle následujícího vzorce:  

 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů 𝑝ř𝑖𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑐𝑒

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů 𝑝ř𝑖𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑛𝑒𝑗𝑙é𝑝𝑒 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑐𝑒
∗ 30 

 

Za účelem hodnocení v rámci tohoto dílčího kritéria předloží účastník ve své nabídce údaje pro 

hodnocení formou čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č.4 této zadávací dokumentace, nebo 

životopisu příslušných osob, a to údaje o počtu realizovaných projektů osob na pozici Vedoucí 

projektant, Zodpovědný projektant, včetně uvedení všech relevantních údajů pro hodnocení a 

informací, kde je možné si údaje předložené pro hodnocení ověřit (tj. název a adresu objednatele, 

jméno kontaktní osoby, včetně telefonního a e-mailové spojení).   

 

Bodové hodnoty přidělené každé nabídce v rámci dílčího hodnotícího kritéria "Nabídková cena" a v 

rámci dílčího hodnotícího kritéria "Organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo 

podílet na plnění veřejné zakázky" se poté sečtou. Nabídky uchazečů se seřadí dle výše bodových 

hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to od nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku s 

bodovou hodnotou nejnižší. Za nejvhodnější nabídku bude přitom považována nabídka s nejvyšším 

přiděleným počtem bodů. 

 



3) OMI žádá RM/ZM znovu otevřít otázku zpracování generelu, resp. řešení okolí haly. 

V tento okamžik byla projektantům studie zaslána předkládaná koncepce sportu. Tento fakt 

v nástinu řešení zohlednili. Pro další projednávání připomínáme, že je třeba respektovat 

platný ÚP (využití pro sport a tělovýchovu) a konkrétněji vymezit zadání, dle kterého má 

RM/OMI konat v tomto směru.  

 

4) Na ZM budou přizváni projektanti, kteří budou svůj materiál prezentovat, a dále zástupci 

firmy OTIDEA, pro případné dotazy k ZD. 

 

Vztah k rozpočtu 
S touto investiční akcí je v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 3 mil. Kč v položce 

s názvem „PD Sportovní hala“. 
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