
Zásobník investic -  návrh rozpočtu 2018
Legenda: IP - investiční příspěvek jinému subjektu

SVK - Svaz vodovodů a kanalizací ŽďárskoPozn: podbarvené akce souvisejí buď s jinou stejně podbarvenou investicí nebo opravou (opravy zde neuvedeny) návrh 

číslo
řádku

klíč název
provoz 
/investi

ce
celk.nákl. 

akce
cizí zdroje 

celkem rozpočet 2018 popis, pozn. z přípravy rozpočtu 2018:

1 Město sportovní hala s lezeckou stěnou Tyršova I 63 085 20 000 2 000,0 bourání tělovýchovného střediska
Město cyklostezka Vlachovická I 2 648 2 250 521,03 Město cyklostezka Vlachovická I 2 648 2 250 521,0 cyklostezka podél areálu Medinu (vč.přemístění plotu areálu), v září bude podána žádost o dotaci z  IROP

4 Město Přechody pro chodce I 555 0 555,0 úprava 1 přechodu pro chodce vč. osvětlení přilehlé MK
5 Město Bělisko - most (dokončení PD) I 2 753 0 90,0
6 Město Zastávky MHD - Betlém - realizace 743 0 0,0 realizace zastávek MHD na Betlémě
7 Město Dukelská - reko mostu, chodníky 3 425 0 0,0 gen.oprava mostu s rozšířením pro pěší + chodník + přechod
8 Město Reko ul. Drobného - úsek Smetanova - Výhledy I 3 700 0 200,0 vč. Chodníku, VO, datových rozvodů, doporučena společná realizace s úpravou před Enpekou, vazba na

reko kanalizace
9 Město Reko kanalizace ul. Dorbného (úsek Smetanova -  Výhledy) - IP SVK I 1 290 70,0 vazba na roko komunikace

10 Město Drobného - úprava před Enpekou vč.zast.MHD 4 340 0 0,0 úprava prostoru před Enpekou, zastávka MHD, chodníky + plošná oprava MK a chodníků
11 Město Drobného - reko kanalizace před Enpekou - IP SVK 165 0 0,0 vazba na akci města - parkoviště, zastávka MHD, oprava MK
12 Město chodník ulice Malá k viaduktu - příprava + realizace I 550,0
13 Město Tyršova - parkovací místa a chodník I 6 070 0 5 940,0 parkovací místa a chodník + plošná oprava
14 Město Tyršova - reko kanalizace - IP SVK I 604 0 576,0 vazba na související akce města
15 Město Tyršova - rekonstrukce komunikace - úsek Křenkova - Monseova I 839 0 800,0 vazba na související akce města a SVK
16 Město Tyršova, Smetanova - plošná oprava P 1 900 0 1 900,0
17 Město Chodník Lesní - příprava I 4 129 0 67,0 fin.prostředky na dokončení projektové dokumentace17 Město Chodník Lesní - příprava I 4 129 0 67,0 fin.prostředky na dokončení projektové dokumentace
18 Město Rozšíření katolického hřbitova - realizace 2 038 0 0,0 rozšíření katol.hřbitova do zel.plochy západním směrem k park.místům 
19 Město Chodník Vančurova 200 0 0,0 realizace stavby chodníku

20
Město Chodník Billa - Městské lázně-příprava I 750 100,0

nový chodník - 2018 PD, realizace 2019
21 Město BD Tyršova 731 - výměna rozvodů ZTI, VZT, UT I 3 100 3 000,0 bude financováno z FRB
22 Město byty a nebyty - výměna vodoměrů SV a TUV s rádiovým odečtem 671 0,0 671 ks, u objektů Tyršova 730,731, Křenkova 732, Drobného 3012,540, Vrat.nám.12 - končí 5-letý cejch

vodoměrů montovaných v r.2013
23 Město rekonstrukce uvolněných bytů P 1 500 750,0 5 bytů/rok (mimo domu Drobného 301), financování z FRB
24 Město Oprava fasády č.p.732 5 028 0 0,0 oprava fasády a ETICS BD Křenkova 732, bude financováno z FRB
25 Město Rekonstrukce kanalizace ul.Hájkova - IP SVK 382 0 0,0 vazba na akci města - rekonstrukce MK, chodníky, VO, projekčně připraveno,
26 Město Rekonstrukce MK ul.Hájkova 3 949 0 0,0 vazba na akci SVK - rekonstrukce kanalizace, projekčně připraveno
27 Město Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.Školní a část Vratislavova nám. - IP SVK I 1 680 0 1 630,0 vazba na akci města - opravy MK, připraveno
28 Město Celoplošná oprava MK ul.Školní a část Vratislavova nám P 2 550 0 2 500,0 vazba na akci SVK - reko vodovodu a kanalizace, připraveno
29 Město Kanalizace ul.Masarykova - IP SVK 2 427 0 0,0 kapacitní problém stávající kanalizace
30 Město Novostavba vodovodu ul.Vlachovická - IP SVK 1 343 0,0 řešena otázka sdružení finančních prostředků30 Město Novostavba vodovodu ul.Vlachovická - IP SVK 1 343 0,0 řešena otázka sdružení finančních prostředků
31 Město Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.Tyršova - úsek Žďárská - Školní - IP SVK 977 0 0,0 vazba na akci města - rekonstrukce ul.Tyršova
32 Město Rekonstrukce ul.Tyršova - úsek Žďárská - Školní 11 218 0 0,0 vazba na akci SVK - rekonstrukce vododvodu a kanaliazace
33 Město Rekonstrukce kanalizace ul.Luční - IP SVK 478 0 0,0 vazba na akci Města - rekonstrukce ul.Luční
34 Město Rekonstrukce komunikace ul.Luční, 2.etapa 2 692 0 0,0 vazba na akci SVK - rekonstrukce kanalizace
35 Město Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Vratislavovo nám. - IP SVK 1 440 0 0,0 vazba na akci města - stavební úpravy Vratislavova nám.
36 Město Vratislavovo nám.  - stavební úpravy spodní části I 42 500 0 800,0 vazba na akci SVK - rekonstrukce vodovodu a kanalizace prozatím nezahájena PD
37 rekonstrukce Vrat. Náměstí příprava PD 0,0
38 Město Horácké muzeum - OBNOVA 8 881 0,0 výhledová možnost získání dotace MMR
39 Město Novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel ul.Soškova - IP SVK I 4 070 70,0 vazba na akci města - objekty a infrastruktura v areálu, příjem od stávajících i nových vlastníků
40 Město Centrum služeb a řemesel ul.Soškova I 48 000 2 000,0 vazba na související akci SVK - novostavba VaK, příjem od stávajících i nových vlastníků
41 Město Nové rybníky I 6 240 250,0 vazba na výkup pozemků, možnost získání dotace OPŽP 80-85% uzn. nákladů
42 Město Nový rybník - výkup pozemků 1 000 0,0 vazba na akci města - vybudování nového rybníka
43 Město ZUŠ - adaptace budovy VZP I 38 000 0 35 000,0 součástí není případné vybavení učeben a kanceláří mobiliářem - navrhne dle potřeby ZUŠ
44 Město Oprava podlahy v hlavním sále P 670 0 670,0 Celková výměna parket vč.přípravy podlahy na pokládku (vybroušení). Nejzazší termín, kdy by se měla

podlaha vyměnit je r.2020. Návštěvníci hlavně tanečních akcí upozorňují na problémy s parketami.
45 Městský orientační systém 200 0 0,0 Výměna stávajícího zastaralého informačního systému, jeho aktualizace a doplnění.45 Městský orientační systém 200 0 0,0 Výměna stávajícího zastaralého informačního systému, jeho aktualizace a doplnění.
46 Dostavba proluky mezi gobelínem a šatnou - sklad nábytku, elevace 1 800 0,0 Vybudování bezbariérového skladu pro nábytek, elevaci, gauče, křesla, …

48
Město NSS - bezpečnostní a tísňová signalizace (oprava) P 225 0 200,0

Stávající systém reaguje na tísňová tlačítka, která jsou umístěná u obyvatel bytů, dále zakouření bytů.
Nový systém umí reagovat na prudké zvýšení teploty. Stávající systém již není možné rozšířit (2 ústředny
po 50 adresách. Systémem nemáme pokryty nebytové prostory a byty na půdní vestavbě. Není možné
přidat další tísňová tlačítka u obyvatel. Pokud se systém zmodernizuje, bude jej možno využít také k
přístupu do budovy a snímání otevření dveří. FInancování z FRB



49 Město Centrum Zdislava - bezpečnostní a tísňová signalizace 85 0 0,0 zabezpečovací systém budovy CZ (vstupních dveří, oken v přízemí, kouřové hlásiče do místností a
chodby, nouzová tlačítka  pro klienty CZ

50 město Přemístění víceúčelového hřiště pod nemocnicí 250 0,0 jedná se o přemístění stávajícího hřiště, na místo kterého bude probíhat výstavba Poměnky
54 Město ZŠ 1 - vybudování odborných učeben I 48 331 42 000 40 000,0 požádáno o dotaci IROP, NUTNÉ PŘEDFINANCOVÁNÍ !!!!!

55 město ZŠ 1 - Výměna oken v jídelně, klimatizační jednotka - DUPLICITA !!!!!! 550 0 0,0
Provést výměnu oken (včetně protipožárního) ve školní jídelně, zabudovat klimatizační jednotku - výdej
obědů- Výměna oken byla podáno v rámci IROP - nástavba učeben nad jídelnou. Pokud projekt bude
schválený, nebudeme výměnu oken požadovat.

56
město ZŠ 1 - Vybudování podlahy v bývalé kotelně, zřízení prostor pro dílnu školníka, skladovací 

prostor apod. 1 400 0 0,0
Už více jak 17 let zařazujeme do investičních rozvah vybudování podlahy v bývalé kotelně. Po odstranění
starého kotle zde vznikl prostor, který se v současné době nedá nijak využít. Je zde jen provizorní přechod
(přemostění prostoru) z jedné části budovy do druhé. Po vybudování podlahy by však mohl sloužit jako
např. dílna pro školníka, skladové a úklidové prostory apod. - 2017-2019. Pokud by byl schválený projekt z
IROP, bylo by vhodné tuto akci řešit společně se šatnou, kterou by pak financoval zřizovatel.

57
město ZŠ 1 - Postupná rekonstrukce (výměna, oprava,…) podlah, podlahové krytiny a dveří v 

jednotlivých třídách. 2 100 0 0,0
Postupnou rekonstrukci (výměnu a opravu) podlah, podlahové krytiny a dveří v jednotlivých třídách -
postupná realizace dle jednotlivých poschodí - 2018-2020 - dle stávajícího stavu podlah apod. Situace
obdobná jako u předcházejících akcí - IROP - propojka se starou budovou, optimální situace ke spojení
těchto činností.

Město Parkovací místa a chodník u ŠJ 2.ZŠ 733 0 0,0 parkovací místa a chodník u školní jéídelny 2.ZŠ, 2017 bude naprojektováno, nebude však vysoutěženo v
58 Město Parkovací místa a chodník u ŠJ 2.ZŠ 733 0 0,0 parkovací místa a chodník u školní jéídelny 2.ZŠ, 2017 bude naprojektováno, nebude však vysoutěženo v

roce 2017
59 Město ZŠ 2 - vestavba výtahu a modernizace učeben I 7 291 6 550 7 200,0 požádáno o dotaci IROP, NUTNÉ PŘEDFINANCOVÁNÍ !!!!!
60 Město ZŠ 2 - Zateplení tělocvičny a výměna oken /energetické úspory 0,0
61 Město ZŠ 2 - Školní jídelna - revitalizace topení a ohřevu vody PD I 150,0 Nové rozvody toponí po celé budově ŠJ
62 městi ZŠ2 – změna systému vytápění jídelny z kotle na CZT ??? 0,0 prověření možnosti přechodu a výhod v rámci vytápění jídelny ze stávajícího kotle na CZT
63 Město ZŠ 2 - ŠJ - postupná obnova vybavení /myčka, výměna lina 0,0 dosluhující
64 Město ZŠ 2 - Revitalizace bývalého hl.vchodu na odpoč.zonu a sklad pomůcek pro školní družinu 0,0
65 Pohledec ZŠ 2 - Revitalizace výdejny stravy 0,0 nevyhovující - oprava s účastí krajské  dotace, s akcí nesouhlasí osadní výbro
66 Pohledec ZŠ 2 - Rekonstrukce a opravy objektu/ podlahy 0,0 pro rok 2018 neodsouhlaseno osadním výborem
67 Pohledec ZŠ 2 - Výměna oken 0,0 pro rok 2018 neodsouhlaseno osadním výborem
69 Město MŠ Drobného - přístřešek na kočárky, oprava oplocení I,P 770 0 650,0 novostavba přístřešku na kočárky + oprava oplocení do ul.Drobného, souvisí s vymístěním

kontejnerového hnízda od MŠ na parkoviště
70 Město Přístřešek na kontejnery Drobného I 390 0 370,0 vymístění kontejnerového hnízda od vchodu do MŠ do prostoru parkoviště + úprava parkoviště

(část.náhrada zabraných park.míst)
71 Město MŠ Drobného - vytápění chodby v 1. a 2. NP 260 0,0 termín březen 2018

MŠ Drobného - oprava soklu fasády vč.odizolování a montáž okapového chodníku předn í 72 Město MŠ Drobného - oprava soklu fasády vč.odizolování a montáž okapového chodníku předn í 
část budovy 150 0,0 termín květen 2018

73 Pohledec MŠ Pohledec - výměna oken a zateplení budovy - 2. etapa 767 0,0 je vyčkáváno na možnost získání dotačních prostředků
74 Pohledec MŠ Pohledec - výměna plotu a podezdívky 110 0,0 pro rok 2018 neodsouhlaseno osadním výborem
75 Město MŠ Žďárská - oprava umývárny pro děti a WC - 2 třídy P 250 250,0 termín červenec, srpen 2018, celková oprava
76 Město MŠ Žďárská - oprava WC učitelek - 2 třídy 170 0,0 celková oprava
77 Město MŠ Žďárská - zateplení, fasáda 3 700 0,0 ? nebo jen oprava fasády ?
78 Město MŠ Žďárská - výměna oken 1 000 0,0
79 Slavkovice MŠ Slavkovice - zázemí pro zaměstnance, úklidová místnost 170 0,0
80 Město ZvŠ Malá - výtah 1 750 0,0
81 Město výkupy pozemků běžné - město I 1 500 0 1 000,0 běžné výkupy pozemků - město
82 Olešná Olešná - lávka 2 877 0,0 lávka + chodník + zastávka BUS, ? dotace SFDI ?
83 Olešná Olešná - chodník podél I/19 - III.et. (příprava) I 150 0 100,0
84 Olešná Olešná - přípojka pro hřbitov I 200 0 200,0
85 Olešná Olešná - výkupy pozemků I 50 0 50,0
86 Olešná Olešná - vodovod - lokalita u hřbitova - IP SVK I 1 350 1 261,0 řešena příjmová část - sdružení FP od vlastníků prům. areálu86 Olešná Olešná - vodovod - lokalita u hřbitova - IP SVK I 1 350 1 261,0
87 Pohledec Pohledec - vodovod a novostavba kanalizace pro 12 RD - IP SVK I 1 542 1 542 1 542,0 vazba na akci města - související infrastruktura, příjem z parcel

88 Pohledec Pohledec - Infrastruktura pro 12 RD I 7 727 7 727 7 727,0 vazba na akci SVK - vodovod a kanalizace, realizace ½ 2018, příjem z prodeje parcel, který by mohl
proběhnout na podzim 2018

89 Pohledec Pohledec - chodník podél silnice II/360 658 0,0 úsek od konce cyklostezky po obchod, možnost dotace SFDI
90 Pohledec Pohledec - VO v místě opravy komunikace I 370 0 20,0 vazba na související akci města - oprava MK, Vo v místě oprav komunikací
91 Pohledec Pohledec - oprava MK 632 0,0 vazba na související akci města - VO, možnost získání dotace (grant Vysočina)
92 Petrovice Pohledec – výkup pozemků pod MK I 50 0 50,0 výkup pozemků pod místními komunikacemi, navazuje na přípravu z rok 2017
93 Rokytno Rokytno - vozidlo pro SDH I 750 900,0 dotováno krajem Vysočina + ministerstvem (150tis. = podíl města)
94 Rokytno Rokytno - optický měřič rychlosti (radar) 155 0,0 instalace opt.měřiče rychlosti s registrací RZ
95 Slavkovice Slavkovice – chodník od čp 59 k prodejně 1 000 0,0 nový chodník - Slavkovice
96 Slavkovice Slavkovice - přístřešek u hasičské zbrojnice I 250 0 250,0 Akce byla rozpočtovaná v r.2017, realizace je ale závislá na stavebním povolení, které je 

blokováno majitelem sousední nemovitosti - pravděpodobně nebude možné zahájit v r.2017.
97 Slavkovice Slavkovice - VDJ - přemístění - IP SVK 750 0 0,0 špatný technický stav, umožnilo by zrušení čerpací stanice
98 Slavkovice Rekonstrukce dešťové kanalizace I 940 0 900,0 úsek kanalizace, kde byla v roce 2016 řešena havárie
99 Hlinné - altán u kaple I 200 0 200,0 Akce byla rozpočtovaná v r.2017, realizace je ale závislá na schválení nového územního 

plánu. Vč.ter.úprav.99 Hlinné Hlinné - altán u kaple I 200 0 200,0 plánu. Vč.ter.úprav.
100 Hlinné Hlinné - kanalizace - IP SVK 48 750 0,0 prověřovány dotační možnosti
101 Hlinné Hlinné - novostavba místní komunikace 740 0 0,0 realizace až po provedení přípojek ze strany stavebníka RD



102 Jiříkovice Jiříkovice - vozidlo pro SDH 0,0 dotováno krajem Vysočina + ministerstvem (150tis. = podíl města)
103 Jiříkovice Jiříkovice - KD - zateplení I 150 150,0 uvnitř KD (?), naceněno v r.2016
104 Jiříkovice Jiříkovice - KD - žaluzie nebo rolety I 80 80,0
105 Jiříkovice Jiříkovice - KD - malování P 100 100,0 provoz
106 Jiříkovice Jiříkovice - KD - oprava komínu a přístřešku nad vchodem P 70 70,0 provoz
107 Jiříkovice Jiříkovice - oprava MK od Mrázkových k Jurmanovým 2 100 0,0 ???
108 Jiříkovice Jiříkovice - přístřešek na kontejnery I 120 120,0
109 Maršovice Maršovice - chodník podél sinice II/354 I 1 920 100,0 úsek od křižovatky Nad Městem po autobusovou zastávku, možnost dotace SFDI
110 Petrovice Petrovice - oprava a nátěr fasády kulturního domu P 300 0 300,0 jedná se o velkou opravu - provoz
111 Petrovice Petrovice - výměna oken v kulturním domě P 300 0 300,0 jedná se o velkou opravu - provoz
112 Petrovice Petrovice - kanalizace - IP SVK 29 210 0,0 prověřovány dotační možnosti
113 Studnice Studnice - oprava obecní budovy 300 0 0,0
115 město zateplení Drobného 540 I 3 595 1 500 3 470,0115 město zateplení Drobného 540 I 3 595 1 500 3 470,0
116 Pohledec přesun památníku obětem 1. světové války - Pohledec I 108 80 108,0
117 město reko. památníku obětem 1.světové války - Masarykova (instalace sochy lva) I 386 240 386,0

118
město Rekonstrukce VO a NN rozvodu Tři kříže 550 0 0,0

V rámci navrhované stavby bude pořízena zjednodušená projektová dokumentace, která bude respektovat
vedení předcházejíc trasy a bude tak možno využít vydaného stavebního povolení. Následně budou
postaveny nové PRIS pilíře s elektroměrovým měřením. Na tyto body bude připojeno cca 10 sloupů s VO
rozvodem ke kterému bude přiložen rozvod NN umožňující napojení spotřebičů pro případné konání
společenských akcí. 

119 město Tři kříže 0,0

120
Město Rekonstrukce VO Masarykova P 350 0 350,0

Rozvody VO v ulici Masarykova vykazují havarijní stav, elektrická pevnost zemních kabelů je narušena. V
současnosti v tomto úseku je v provozuschopná pouze jedna fáze ze třech. V případě další poruchy bude
nutno odstavit celý okruh zahrnující centrum města a přilehlé ulice. Je nutno pořídit zjednodušenou
projektovou dokumentaci pro provedení kompletní rekonstrukci VO v úseku od nákupního střediska
Penny po ul. Malou, v trase bude provedena kompletní výměna zemních kabelů po okraji stávajícího
parkoviště /0,2m od obrubníku chodníku/.

121
Město Rekonstrukce VO Výhledy 300 0 0,0

Rozvody VO v ulici Výhledy vykazují havarijní stav, elektrická pevnost zemních kabelů je narušena. V
současnosti v tomto úseku je v provozuschopná pouze jedna fáze ze třech. V případě další poruchy bude
nutno odstavit celý okruh zahrnující přilehlé ulice. Je nutno pořídit zjednodušenou projektovou
dokumentaci pro provedení kompletní rekonstrukci VO v celé ulici, v trase bude provedena kompletní
výměna zemních kabelů po okraji stávající komunikace s využiím zelených pásů.121 výměna zemních kabelů po okraji stávající komunikace s využiím zelených pásů.

122
Město Rekonstrukce VO Žďárská 200 0 0,0

V současnosti jsou na ulici Žďárská instalovány tři přechody pro chodce čtvrtý přechod je v projekčně
připravován. Vzhledem k technickým normám bude nutno upravit a přizpůsobit svítivost a chromatičnost
světelných bodů v celé ulici. Bude zpracována studie, která navrhne případné řešní úpravy technického
stavu stavu.  

123
Město Rozšíření VO Olešná I 250 0 250,0

V současnosti je zpracovávana fi eon projektová dokumentace řešící odstranění venkovního distribučního
vedení NN za prodejnou v Olešné. Město bude tímto zbaveno rozvodů i podpěrných bodů. Je nutno
zpracovat kopmpletní projektovou dokumentaci pro stavební řízení včetně protlaku pod st. silnicí II. třídy
pro rozvody a nové body VO v této lokalitě . 

124 Město Kompletní výměna svítidel VO v Hlinném P 150 0 75,0 V rámci akce je navrhována kompletní výměna svítidel VO v celé m.č. Pro akci bude zpracován a podán
grant do Fondu Vysočiny s žádostí o  50% spoluúčast.  

125 Město Kompletní výměna svítidel VO v Pohledci okruh I. P 150 0 75,0 V rámci akce je navrhována kompletní výměna svítidel VO v celé m.č. Pro akci bude zpracován a podán
grant do Fondu Vysočiny s žádostí o  50% spoluúčast.  

Město Cyklostezka Nové Město n. Mor. -Nová Ves I 1 300 950 50,0
V rámci akce je předpokládáno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu
cyklostezky. Investorsky bude celá akce zajištěna ze strany Obce Nová Ves, která nechá zpracovat i úsek
nacházející se na území NMNM. Město NMNM bude vypočten adekvátní příspěvek vztažený k délce trasy
na jeho území a k vysoutěžené ceně za PD včetně zohlednění případně získané dotace z Fondu Vysočina

126

na jeho území a k vysoutěžené ceně za PD včetně zohlednění případně získané dotace z Fondu Vysočina
o kterou již bylo požádáno. Po vydání stavebního povolení požádá město o poskytnutí dotace
/IROP,SFDI, Kraj Vysočina/ v předpokládané výši 75% a po jejím přiznání a provedení výběru dodavatele
bude možno přistoupit  k realizaci úseku nacházejícího se na k.ú. NMNM /cca 300m/. 
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Město Cyklostezka Nové Měston. Mor. - Radňovice I 2 700 2 025 70,0
V rámci akce je předpokládáno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu
cyklostezky. Investorsky bude celá akce zajištěna ze strany Obce Radňovice, která nechá zpracovat i
úsek nacházející se na území NMNM. Město NMNM bude vypočten adekvátní příspěvek vztažený k délce
trasy na jeho území a k vysoutěžené ceně za PD včetně zohlednění případně získané dotace z Fondu
Vysočina o kterou již bylo požádáno. Po vydání stavebního povolení požádá město o poskytnutí dotace
/IROP,SFDI, Kraj Vysočina/ v předpokládané výši 75% a po jejím přiznání a provedení výběru dodavatele
bude možno přistoupit k realizaci úseku nacházejícího se na k.ú. NMNM /cca 600 m/ . 

Město Cyklostezka Jiříkovice-Lhotka I 6 750 5 070 90,0

V rámci akce je předpokládáno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu
cyklostezky. Investorsky bude celá akce zajištěna ze strany Mikroregionu Novoměstsko, který nechá
zpracovat celý úsek nacházející se na území NMNM. Městu NMNM bude vypočten adekvátní příspěvek
vztažený k délce trasy na jeho území a k vysoutěžené ceně za PD včetně zohlednění případně získané
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Město Cyklostezka Jiříkovice-Lhotka I 6 750 5 070 90,0 vztažený k délce trasy na jeho území a k vysoutěžené ceně za PD včetně zohlednění případně získané
dotace z Fondu Vysočina o kterou již bylo požádáno. Po vydání stavebního povolení požádá město o
poskytnutí dotace /IROP,SFDI, Kraj Vysočina/ v předpokládané výši 75% a po jejím přiznání a provedení
výběru dodavatele bude možno přistoupit k realizaci úseku nacházejícího se na k.ú. NMNM /cca 1 500 m/
. 



129
Město Objekt technického zázemí pro cyklodopravu. 4 200 3 400 0,0

V rámci akce je předpokládáno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu objektu
pro technické zázemí pro cyklosport umístěnou v Aréně Vysočina, a to včetně přípojek a napojení na
technické sítě. Součástí objektu bude i sociální zázemí,sprchový kout, propagační část, elektromobilita,
opravárenský servis kol a příslušné zázemí. Po zpracování PD a vydání stavebního povolení bude
požádáno o poskytnutí dotace v předpokládané výši cca 70% /MMR, Kraj Vysočina/.

130 Město Cyklostezka Nečasova 2 950 2 200 0,0
V současnosti je zpracovávána PD pro stavební řízení. Po vydání stavebního povolení bude možno podat
žádosti o dotace v rámci Fondu Vysočiny, SFDI popř. IROP, kde by bylo možno získat cca 75% dotaci na
vlastní realizaci cyklostezky /cca 650m/.

131
Město Účelová komunikace pro  kamenolom NMNM I 250 0 150,0

Projekt řeší návrh nové přístupové cesty do stávajícího kamenolomu. Po zpracování studie bude
provedeno jednání s majitelem dotčených pozemků a následně provedeno vykoupení dotčených
pozemků.Následovně bude zpracována PD, požádáno o stavební povolení a bude provedeno výběrové
řízení na dodavatele stavby. Předpokládaná délka cesty je  500m o šířce 3m s asfaltovým povrchem.  

132
Město Přestavba hasičské zbrojnice ve Slavkovicích I 3 000 1 800 180,0

Účelem přestavby hasičské zbrojnice ve Slavkovicích je doplnit stávající budovu o nástavbu, která rozšíří
stávající zázemí pro místní SDH. V současnosti je zpracována studie. Následovně bude nutno zpracovat
projektovou dokumentaci pro stavební řízení , které bude zakončeno stavebním povolením. Na akci je
průběžně podávána žádost o dotaci na GŘ HZS a o případně další dotaci z Kraje Vysočina, která může
cizí  zdroje ještě navýšit.   

133 město Rekonstrukce střechy budovy MěÚ 3 000 0,0133 město Rekonstrukce střechy budovy MěÚ 3 000 0,0

134 klíčovat Centrum sdílených služeb Nové Město na Moravě I
6 000 5 535 6 000,0

do svého osobního účtu u města, kde uvidí přehled plateb, které městu platil, nebo přehled plateb, které
městu má platit a může pomocí tohoto portálu zaplatit (přes například platební bránu), a to jak poplatky,
kulturní akce a další služby nabízené městem – vše napříč hospodářstvím města. • Ticket portál -
rezervační a objednávkový systém pro Novoměstská kulturní zařízení - možnost koupit místenky na plesy,
koncerty, kino

135 město Pumptrack (včetně vynětí LPF) I 2 200 1 500 2 200,0 Pumptrack je dráha pro děti i dospělé, kde se udržuje rychlost jen „pumpováním“ mezi boulemi a
klopenými zatáčkami. Dráha bude mít přímou návaznost na sigltracky. Polatek z vynětí LPF 300 tis. 

Celkem 137 733,0

Rezervoár akcí na rok 2018

7 Město Dukelská - reko mostu, chodníky I 3 425 0 3 137,0 gen.oprava mostu s rozšířením pro pěší + chodník + přechod
10 Město Drobného - úprava před Enpekou vč.zast.MHD I 4 340 0 4 305,0 úprava prostoru před Enpekou, zastávka MHD, chodníky + plošná oprava MK a chodníků
11 Město Drobného - reko kanalizace před Enpekou - IP SVK I 165 0 125,0 vazba na akci města - parkoviště, zastávka MHD, oprava MK

 - RM doporučila vytvořit rezervoár akcí, ze kterého by byla v případě dobrého vývoje hospodaření  
vybrána akce pro realizaci ještě v roce 2018

11 Město Drobného - reko kanalizace před Enpekou - IP SVK I 165 0 125,0 vazba na akci města - parkoviště, zastávka MHD, oprava MK
25 Město Rekonstrukce kanalizace ul.Hájkova - IP SVK I 382 0 349,0 vazba na akci města - rekonstrukce MK, chodníky, VO, projekčně připraveno,
26 Město Rekonstrukce MK ul.Hájkova I 3 949 0 3 900,0 vazba na akci SVK - rekonstrukce kanalizace, projekčně připraveno

107 Jiříkovice Jiříkovice - oprava MK od Mrázkových k Jurmanovým P 2 100 0 2 100,0
Město Vynětí za ZPF - HTU Vlachovická P 8 000 2 400,0 8 000,0


