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Mestsky urad Lysa nad Labem 
Kancelář MěU 

Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem 

spis. zn.z MULNL-KÚ/70941/2022/S1 

Naše č.j.: MULNL-KÚ/70941-1/2022/Sl 

Vyřizuje: Ing. Alena Novotná 

šelefolnx 31255 l0221t 

t 1 -maı . a ena.novo na@mes O ysa.cZ 

Datschránka: Sadasau

Datum: 192022 

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 13. 3. 2022 Vaši žádost o 

poskytnutí následujících informací: 

1. Kdy konkrétně byla dokončena rekonstrukce domu č 13 (KOM UNIT NÍ CENTRUM Č.P. 13 a 

dále jen ,,dům č. 13 “), k poskytnutému datu poskytněte v elektronické podobě dokumenty O 

přebı'rání dokončené stavby např. protokol O převzetí díla, Z kterého bude zřejmé, kdo dílo za město 

převzal. 

2. Kdy bylo zahájeno kolaudační řízení a předpokládané datum kolaudace. Pokud již kolaudace 

proběhla, poskytněte v elektronické podobě kolaudační rozhodnutí. 

3. Kdo na rekonstrukci domu č. 13 dělal technický a Stavební dozor. 

4. Poskytněte v elektronické podobě smlouvy s technickým i stavebním dozorem a poskytněte 

informaci o kolik se navýšila původní částka za technický a stavební dozor z důvodu nedodržení 

termínů dokončení 15.6.2022 a 15. 7.2022. 

5. Poskytněte v elektronické podobě snímky dokončené zahrady u domu č. 13. 

6. Poskytněte celkovou částku, kterou město za rekonstrukci domu č. 13 zaplatilo a celkovou částku, 

kterou si nárokujefirma BFK service a.s. (ičo: 27155153) 

7. Poskytněte informaci, zdali bylo nějak řešeno, že dva další uchazeči o zakázku nabízeli nižšı 

nabídkovou cenu, než která byla nakonec S flrmou BFK Service a.s. uzavřena dodatkem na 

základně změnových listů 7-16. Nejedná se o „drobné 
“ 
ale O vZ'ce jak 26 % Z původní' vysoutěžené 

částky. S flrmou BFK Service a.s. byla Smlouva S dodatkem uzavřena na částku 21 266 203,39,- 
bez DPH kdy původní vysoutěžená částka byla 16 855 344, 63,- bez DPH. 
8. Poskytněte informaci, zdali při navýšenísmlouvy o více jak 26 % nemělo být realizováno nové 
výběrové řízení a na základě jakého zákona a konkrétního paragrafu a věty nebylo nové výběrové 

řízení realizováno. 

9. Poskytněte v elektronické podobě změnové listy, na které se odkazuje smlouva viz. níže obrázek. 

10. Poskytněte informaci, co bylo příčinou, že s v domě č.13 dne 16.8.2022 v pozdních hodinách 

po 21. hodině Svítilo. Bylo příčinou dokončování nedodeˇlávek?
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K Vaší Žádosti Vám Sdělujeme následující: 

l. Stavba byla dokončena a předána viz Protokol o předání a převzetí díla, který je přílohou 

2. Nebylo zahájeno kolaudační řízení, není stanoveno datum. 

3. Společnost REALSTAVMB spol. S r.o., IČO: 25685210. 
4. Příkazní smlouva V příloze, k navýšení nedošlo. 

5. Zasláno Rozhodnutí o částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/7094l-2/2022/ Sl. 

6. 20 l6l 182,55 Kč bez DPH. 

7. Ne, výběrové řízení již bylo uzavřeno. 

8. Zasláno Rozhodnutí o částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/7094l-2/2022/ Sl. 

9. Změnové listy jsou přílohou. 

10. Pracovníci zapomněli zhasnout. 

Příloha: 

- Protokol O předání a převzetí díla 

- Příkazní smlouva 

- Změnové listy 

Ing. Alena Novotná 

tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem


