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Odpověď na žádost podle 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 informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 24. 7. 2022 Vaši žádost
o poskytnutí následujících informací:
1. Poskytněte kompletní dokumentaci k novému PBŘ vypracovanou panem Ing. Jiřím
Ledinským viz. OVŽP/59465/2022/Dul . Dokumentaci poskytněte v elektronické podobě.
2. Poskytněte smlouvu s panem Ing. Jiřím Ledinským na nové PBŘ jak je zmíněno v „Oznámení
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ – ZMĚNA“ OVŽP/59465/2022/Dul.
3. Poskytněte informaci, kolik město Lysá nad Labem zaplatilo panu Ing. Jiřímu Ledinskému za
novou dokumentaci PBŘ viz. OVŽP/59465/2022/Dul.
4. Uveďte, jakým způsobem bylo zaplaceno za práci na projektu PBŘ viz. OVŽP/59465/2022/Dul
panu Ing. Jiřímu Ledinskému (faktura/DPP/DPČ), pokud se jednalo o způsob fakturací, z jakého
důvodu není faktura součásti knihy faktur došlých ani k 24.7.2022.
5. Uveďte, jaké jsou předpokládané vícenáklady na rozsáhlé úpravy tělocvičny či „haly“
v souvislosti se změnou PBŘ, kterou vypracoval pan Ing. Jiří Ledinský viz. soupis změn v
OVŽP/59465/2022/Dul.
6. Vyčíslete předpokládané vícenáklady, které se pojí se změnami uvedenými ve společném
řízení viz. OVŽP/59465/2022/Dul.
7. Pokud již existují smlouvy s dodavateli na změny uvedené ve společném řízení viz.
OVŽP/59465/2022/Dul, tyto smlouvy poskytněte.
8. Poskytněte informaci, které zastupitelstvo (která zastupitelstva) města projednalo (a) změny,
které jsou uvedeny „Oznámení“ viz. viz. OVŽP/59465/2022/Dul.
9. Poskytněte informaci, která usnesení rady se pojí se změnami uvedenými v „Oznámení“ viz.
OVŽP/59465/2022/Dul.
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
K bodu č. 9 zasíláme odkaz na zveřejněnou informaci:
Jedná o usnesení Rady města č. 385 ze dne 28.06.2022
https://mestolysa.cz/cz/samosprava/rada-mesta/usneseni/usneseni-rady-mesta-rok-2022/15ausneseni-rm-28-06-2022

a o usnesení Rady města č. 163 ze dne 15. 3. 2022
https://mestolysa.cz/cz/samosprava/rada-mesta/usneseni/usneseni-rady-mesta-rok-2022/08usneseni-rm-15-03-2022
Žádost se ve zbývajících bodech dále vyřizuje.

Ing. Alena Novotná
tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem

