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Telefon: 325510221 
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Odpověď na žádost dle Zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane

Městský úřad Lysá nad Labem jako povinný subjekt dle Zákona č. 106/ 1999 Sb., O svobodném 

přístupu k infonnacím, ve Znění pozdějších předpisů, obdržel dne 16. 5. 2022 Vaši žádost O 

poskytnutí následujících informací: 

I. Kdo byl dodavatelem (dodavatelé) Zkapacitnění ZŠ T. G. Masaryka v Litoli, viz. informace Z 

FB Ze 14. 5. 2022 a přiložený snímek příspěvku na FB města 
2. Jak byl dodavatel (dodavatelé) vybrán, poskytněte usnesení RM, Zveřejnění Zadání v profilu 

zadavatele nebo na úřední desce, která se věci týkají 

3. Kdo byl dodavatelem dokumentace pro Zkapacitnění ZŠ T. G. Masaryka v Litolí 

4. Rámcový přehled úprav, které byly realizovány (např. nová šatna, Zkapacitněnı' toalet, vytvořenı 

nové třídy atp.) 

5. Celkové náklady na Zkapacitněnı' ZŠ T. G. Masaryka v Lítoli. 

6. Poskytněte ,, podmínky hygieny pro navýšení kapacity 
“ 

víz. přiložený snı'mek příspěvku na FB 
města. 

_ 

rnëflıøêysá nad Labem 
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Í NAvv'sıLı JSME KAPACITU ZS TGM V LITOLI 
V uplynulých týdnech probíhaly nezbytné úpravy V ZŠ T. G. Masaryka. Šlo především O úpravy 

Sociálních Zařízení ale také bylo třeba zařídit další šatny. 

Nyní mame hotovo a tedy i splneno všechno. co bylo podmínkou hygieny pro navýšení kapacity 

Školy Ze 114 na 130 dětí. 

I díky tomu dokážeme od 1. Září umístit vsechny dětí. které se do prvních tříd v Lysé nad Labem 

hlásí 

Romana Fischerová. rnıstostarostka

ı



K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

1. Dodavateli akce ,,zkapacitnění“ byli pan Václav Uher, IČO: 71103210, a pan Marek Soóky, 

IČO; 74265555. 

2. Dodavatelé byli vybráni S ohledem na výši zakázky na základě průzkumu trhu. Veřejná zakázka 

nebyla vyhlášena. 

3. Nikdo. 

4. Toalety chlapci: 

- doplnění O 1 umyvadlo, 
- výměna 2 ks stávajících umyvadel, 
- úprava rozvodů vody, odpadů a elektřiny, 
- vybavení umyvadel (baterie, odpady), 
- výměna ohřívače vody a změna jeho umístění, 
- zednické úpravy včetně obkladů a výmalby. 

Toalety dívky: 

- doplnění O 1 umyvadlo, 
- výměna 2 ks stávajících umyvadel, 
- úprava rozvodů vody, odpadů a elektřiny, 
- vybavení umyvadel (baterie, odpady), 
- výměna ohřívače vody a změna jeho umístění, 
- zednické úpravy včetně obkladů a výmalby, 
- doplnění hygienické sprchové hlavice včetně směšovací baterie a nových rozvodů vody. 

Přesun ředitelny: 

- nové rozvody elektro Včetně zásuvek a svítidel, pokládka nového lina, výmalba a nové 

vstupní dveře. 

Uvolnění původní ředitelny pro vybudování šatny a výmalba místnosti. 

5. Celkové náklady na ,,zkapacitnění“ byly pro město 140 736,31 Kč. 

6. Zasláno Sdělení O odložení žádosti č. j. MULNL-KÚ/38178/2022/Sl. 

Ing. Alena Novotná 

tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem


