
Vyjádření Města Rokytnice nad Jizerou k zavádějícím informacím ohledně 

rekonstrukce hygienického zázemí v mateřské škole Dolní čp. 210. 

 

V minulých týdnech se po internetu začaly šířit nepravdivé informace o již ukončené investiční 

akci – rekonstrukce hygienického zázemí mateřské školy v Dolní Rokytnici. Tyto informace jsou 

šířeny p. zastupitelem Seidlem, pod hlavičkou místní organizace hnutí Ano, patrně jako 

součást jeho politické kampaně. Na tyto neúplné a zkreslující informace bychom rádi touto 

cestou reagovali. 

Situace s nevyhovujícím hygienickým zázemím v dolní mateřské škole se řeší již delší dobu. 

V roce 2015 ve školce proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice a touto kontrolou bylo 

konstatováno, že vybavení sociálních zařízení neodpovídá platné legislativě s ohledem na 

kapacitu školky a její vybavení. Vzhledem k nutnosti řešit tyto nedostatky co nejdříve, bylo 

rozhodnuto, že v Dolní MŠ proběhne generální rekonstrukce všech 3 koupelen, včetně všech 

vnitřních rozvodů, nových zařizovacích předmětů i nábytku.  Dalším důvodem byla 

i skutečnost, že koupelny byly v původním provedení z doby výstavby školky. 

Na základě tohoto rozhodnutí se začalo s přípravou projektové dokumentace, která byla nutná 

pro odsouhlasení na Krajské hygienické stanici – nebylo možné (a ani rozumné) začít 

s rekonstrukcí dříve, než KHS vydá souhlas s navrženým řešením.  

Současně s projektovou dokumentací byl připraven rozpočet stavebních prací, podle kterého 

je potřeba celou akci finančně naplánovat. Výkaz výměr obsahuje celkem 110 podrobně 

rozepsaných položek a je zveřejněn spolu se všemi dalšími podklady na webových stránkách 

města. Pro představu, toto je jedním z bodů, kdy dochází k záměrnému podání zavádějící 

a zkreslující informace ze strany místní organizace hnutí Ano, která ve svém výčtu uvedla 

pouze 39 položek. Ostatní materiály, práce a činnosti, doprava a další nebyly uvedeny. 

Jako v naprosté většině všech stavebních akcí, které Město Rokytnice nad Jizerou zadává, bylo 

i v tomto případě provedeno otevřené výběrové řízení na zhotovitele stavby. Celkem bylo 

osloveno 32 stavebních firem. Cenovou nabídku podala pouze jediná stavební firma Liebscher 

a Pohl, spol. s r. o. ze Stráže nad Nisou (stejná firma, která provádí rekonstrukci přístupových 

lávek v Horní mateřské škole – cenovou nabídku podala také jako jediná).  

Nabídnutá cena za provedení prací byla vyšší o 96 477 Kč, než s jakou počítal předpokládaný 

rozpočet. Toto navýšení bylo způsobeno především tím, že nebylo možné stavební práce 

provádět najednou, ale musely se provádět kvůli zachování provozu školky postupně a za 

provozu. Tím, že nebyl nikdo jiný, kdo by práce provedl a bylo nutné splnit požadavky Krajské 

hygienické stanice do začátku nového školního roku, akceptovala Rada města podanou 

nabídku a schválila zadání zakázky. Toto rozhodnutí je plně v kompetenci Rady města, která 

nechtěla riskovat případný postih nebo uzavření školky ze strany Krajské hygienické stanice. 

Finančně se také tato akce vešla do předpokládaných výdajů, které byly naplánovány 

v rozpočtu města. 

 



S oblíbeným argumentem pana Seidla, že by se celá rekonstrukce dala provést částečně 

„svépomocí“ a částečně dodavatelsky po jednotlivých řemeslech, nelze v žádném případě 

souhlasit a naprosto to odporuje praxi, zvyklostem a legislativě v ČR. Důvodů je mnoho. V první 

řadě tento způsob odporuje zákonu o zadávání veřejných zakázek, kdy se jedná o dělení 

zakázky. Když toto pominu, tak bychom při zadání jednotlivých řemeslných částí samostatně 

stejně museli dělat složité poptávky mezi možnými uchazeči a to pro každé řemeslo zvlášť (a 

to opět podle stavebního rozpočtu) a stejně bychom byli opět napadeni, že jsme to či ono 

řemeslo zadali nevýhodně a za draho.  

Kromě toho by tento způsob znamenal, kvůli návaznostem jednotlivých řemesel a časovým 

možnostem jednotlivých řemeslníků, prodloužení doby realizace. Navíc by při realizaci akce 

několika subjekty nepřevzal nikdo záruky za zhotovené dílo a za případné vady. To jsou 

důvody, proč města a další veřejné i soukromé subjekty zadávají realizaci stavebních akcí 

stavebním firmám, které stavby realizují jako celek. Firmy tak nesou zodpovědnost za realizaci 

před investorem (a např. stavebním úřadem) a zodpovídají za případné vady díla. Realizovat 

„svépomocí“ stavební akce je vhodné pouze v případě drobných jednoduchých akcí v hodnotě 

přibližně 200 – 300 tis. Kč. 

Časový harmonogram prací a jejich finanční ohodnocení, které místní organizace hnutí Ano 

prezentuje, je absolutně mimo realitu a příliš nepotvrzuje deklarované odborné schopnosti 

pisatele. Navíc prezentovat veřejně časový harmonogram stavebních prací a jejich ocenění bez 

znalosti jejich rozsahu je neprofesionální a nekorektní. Podobných účelových „nepřesností“ 

a cíleně uvedených zavádějící informací, je v těchto článcích více. 

Všechny detaily rekonstrukce byly před realizací odsouhlaseny vedením mateřské školy, které 

uplatnilo své požadavky již ve fázi přípravy projektové dokumentace, která byla odsouhlasena 

nejen vedením školky, ale především Krajskou hygienickou stanicí. V průběhu stavby došlo ze 

strany vedení mateřské školy k dílčím změnám již odsouhlasených požadavků, a ty byly v rámci 

možností rekonstrukce zohledněny. 

Toto vyjádření je jedinou reakcí na uvedené články místní organizace hnutí Ano, týkající se 

rekonstrukce hygienického zázemí mateřské školy v Dolní Rokytnici, ze strany Města Rokytnice 

nad Jizerou. Pokud se bude kdokoli chtít dozvědět více o plánovaných či proběhlých 

investičních akcích Města, je možné si kdykoli domluvit schůzku a vše probrat osobně – i když 

většina informací je uvedena, stejně jako při všech větších stavebních akcích, na webu města. 
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