
Informace vztahující se k programové části koaliční smlouvy z 6.11.2014 

A) Priorita hospodaření města: 

1) zpracované výhledy rozpočtu města 
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 (platný) 
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 
Rozpočtový výhled 2017-2022 
Rozpočtový výhled 2015-2020
Aktualizace  rozpočtového  výhledu  se  dělali  vždy  formou  schválení  nového  rozpočtového
výhledu. 
Viz. https://radnice.nmnm.cz/rozpocet/strednedoby-vyhled-rozpoctu/

2) provozní výdaje města a jeho organizací vč. Cash flow
Provozní výdaje města i PO jsou sledovány pomocí informačního systému Ginis, pro veřejnost
jsou  výdaje  k dispozici  na  klikacím rozpočtu  https://otevreno.nmnm.cz/klikaci-rozpocty/.  Cash
flow je průběžně sledován v klikacím rozpočtu města. 

3) schodek rozpočtu města  
2017: 3 899 598 Kč
2016: -18 416 565 Kč
2015: -38 667 998 Kč
2014: 11 481 898 Kč
2013: 30 709 681 Kč
2012: -3 395 812 Kč
2011: -3 615 368 Kč
2010: -32 721 042 Kč
2009: -35 795 507 Kč
viz. https://radnice.nmnm.cz/rozpocet-mesta/

4) podpora MS v horských kolech 2016  
Byla poskytnuta dotace společnosti Bike Events s.r.o. (IČ 26954397) na úhradu poplatku UCI na
realizaci  Mistrovství  světa  horských  kol  2016  v NMNM ve  výši  2.000.000  Kč  a  dále  město
poskytlo obvyklou součinnost organizátorům MS – zejm. kapacity TS služby s.r.o., MP apod. 

5) investice a velké opravy do ZŠ a MŠ za období 2014-2018  

Název
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost dotace

Mateřská škola Drobného - 
nástavba a stavební úpravy

21 700 000
Kč

21 833 000
Kč

21 832 959
Kč

15 194 253,2
Kč

Pohledec - mateřská škola - 
úspora energie

187 000 Kč 268 000 Kč 266 704 Kč 150  000 Kč

II. základní škola - propojení 
školy a školní jídelny

5 145 000
Kč

6 867 000
Kč

6 866 964 Kč
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MŠ Drobného – IP na 
vybudování chodníčku 

0 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

Mateřská škola Drobného – 
investiční dotace z daru od Kraje 
Vysočina 

0 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč

I. základní škola - rekonstrukce 
elektroinstalace - III. etapa

3 667 000
Kč

4 051 730
Kč

4 018 368 Kč

Bezbariérový přístup II. ZŠ 0 Kč 150 000 Kč 133 100 Kč

ZŠ Malá – vybudování výtahu 60 000 Kč 80 000 Kč 69 900 Kč

Nákup objektu VZP 0 Kč
16 010 000

Kč
16 006 600

Kč

Přemístění ZUŠ*
47 550 000

Kč
43 085 000

Kč
24 027 943

Kč

IP MŠ Drobného - pořízení 
konvektomatu 

0 Kč 500 000 Kč 465 409 Kč

ZŠ Vratislavovo nám. - IP na 
kuchyňské vybavení do ŠJ

0 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

ZUŠ - investiční dotace z Kraje 
Vysočina na pořízení tympánů 

0 Kč 89 400 Kč 89 400 Kč 89 400 Kč 

ZUŠ - investiční dotace z Kraje 
Vysočina na pořízení vibrafonu

0 Kč 122 400 Kč 122 400 Kč 122 400 Kč

ZUŠ - investiční dotace z Kraje 
Vysočina na pořízení saxofonu

0 Kč 81 000 Kč 81 000 Kč 81 000 Kč

I. Základní škola - odborné 
učebny*

32 000 000
Kč

32 000 000
Kč

1 004 300 Kč
42  450  750

Kč

II. Základní škola - vestavba 
výtahu a modernizace učeben*

7 200 000
Kč

4 400 000
Kč

9 000 Kč
2  814 851,68

Kč
ZUŠ - investiční dotace z Kraje 
Vysočina na pořízení učební 
pomůcky akordeon 

0 Kč 88 200 Kč 88 200 Kč 88 200 Kč

MŠ Drobného - přístřešek na 
kočárky, výměna plotu a 2ks 
bran*

650 000 Kč 780 000 Kč 34 500 Kč

IP MŠ Drobného - vytápění 
chodby ve 2. podlaží 

0 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč

MŠ Žďárská – oprava sociálního 
zařízení pro děti

0 Kč 229 670 Kč 226 441 Kč
113 220,00

Kč

MŠ Drobného výměna starých 
dveří a dlažby

460 000 Kč 460 000 Kč 460 000 Kč

1.ZŠ - výměna topení na 
přístavbě

950 000 Kč 650 000 Kč 555 830 Kč



Slavkovice – MŠ - výměna oken 450 000 Kč 513 340 Kč 513 340 Kč

Pohledec – ZŠ – oprava 
sociálního zařízení

250 000 Kč 275 000 Kč 270 654 Kč
120 000,00

Kč

Mateřská škola Žďárská - oprava
umývárny pro děti a WC - 1 třídy*

250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč

Celkem
120 519
000 Kč

133 181
940 Kč

77 541 212
Kč

61  494  075
Kč

* akce probíhají v roce 2018 a nejsou dokončeny a vyfakturovány

6) klíčování rozpočtu města  
Klíčování příjmů a výdajů města probíhá od roku 2009, v průběhu posledního volebního období
nebyly prováděny zásadní obsahové korekce. Každoročně dochází k aktualizaci počtu obyvatel
jednotlivých místních částí podle evidence obyvatel města vedené odborem DOPVV. V případě
zrušení této evidence může nastat problém se zjištěním přesného počtu obyvatel v jednotlivých
místních částech.

Průběžné výsledky hospodaření MČ
 2014 2015 2016 2017
Hlinné 553,0 553,1 1 263,5 1 340,5 
Jiříkovice 242,6 1 146,0 -468,6 1 221,6 
Maršovice 913,6 -244,7 966,2 -993,5 
Olešná -152,4 989,1 1 353,2 862,4 
Petrovice 58,2 990,9 -306,6 579,7 
Pohledec 1 145,3 734,1 720,1 783,0 
Rokytno 1 237,2 1 100,3 943,1 1 556,7 
Slavkovice 2 032,8 264,6 1 665,5 672,8 
Studnice -8,9 147,8 214,6 -355,0 

B) Priorita otevřený úřad 

1) transparentní účty 
Transparentní účty město používá u všech svých účtů, kromě účtů u ČNB, která tuto službu
neposkytuje,  účtu  pro  výplatu  mezd  a  účtu  pro  skládání  jistin  k veřejným  zakázkám.
Transparentní  účty  dále  používá  i  Nadační  fond  města,  viz.
https://otevreno.nmnm.cz/transparentni-ucty/
V návaznosti  na  nové  podmínky  úpravy  ochrany  osobních  údajů  bude  nutno  přehodnotit
dosavadní stav a omezit zveřejňování transparentních účtů. 

2) klikací rozpočty 
Klikací rozpočet (KlR) používá město (od roku 2012) na všechny PO města (od roku 2013).
V posledních letech do KlR města byl doplněn pohled na měsíční plnění jednotlivých daní, dále
pak investiční mapa a v neposlední řadě skeny jednotlivých faktur, které město uhradilo. Viz.
https://otevreno.nmnm.cz/klikaci-rozpocty/
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3) veřejné soutěže - zakázky
Město již od roku 2011 využívalo na administraci svých veřejných zakázek i zakázek organizací
města  elektronický  aukční  systém  sw  PROe.biz  a  od  roku  2014  pak  sw  E-ZAK  (viz.
https://zakazky.nmnm.cz/).
Město přestalo využívat externích dodavatelů na realizaci veřejných zakázek a přešlo od roku
2014  na  administraci  veřejných  zakázek  jak  města  tak  příspěvkových  organizací  vlastním
pracovníkem. 

Interní  úprava  zadávání  veřejných  zakázek  je  od  roku  2012  pro  město  i  jeho  příspěvkové
organizace  stanovena  příslušnou  vnitřní  směrnicí  RM.   Informativní  přehled  nejdůležitějších
realizovaných zakázek je v příloze. 

4) veřejné smlouvy
Město i jeho některé příspěvkové organizace od roku 2014 dobrovolně zveřejňovaly smlouvy na
Portálu veřejné správy spravovaném MV ČR, od účinnosti zákona o registru smluv město a jeho
organizace  zveřejňují  smlouvy  smlouvy  v  příslušném  registru  smluv  (viz.
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_idnum=00294900). Nad rámec zákona město a jeho
organizace zveřejňují veškeré smlouvy tj. i smlouvy pod zákonem stanoveným limitem 50 tis. Kč
bez DPH. 

5) další otevřená data
Město nad rámec zákonných povinností zejm. zveřejňuje na https://otevreno.nmnm.cz/ 
- informace o využívání služebních vozidel města a jeho organizací
- podkladové materiály pro jednání zastupitelstva města
- pořádá ankety pro obyvatele města ať již na www nebo skrze Novoměstsko
Město je rovněž členem spolku Otevřená města z.s.  
Město se pravidelně umisťuje na předních místech v hodnoceních otevřeno-zavřeno. 

C) Prioritní akce, záměry

1) podpora vzniku centra olympijské přípravy – ZM přijalo na svém 4. zasedání dne
22.6.2015  usnesení  –  ZM  přijalo  na  svém  4.  zasedání  dne  22.6.2015  usnesení
32/4/ZM/2015 „Zastupitelstvo města vyjadřuje podporu Národnímu olympijskému centru
v  Novém  Městě  na  Moravě  včetně  spoluúčasti  města  při  zbudování  infrastruktury  v
lokalitě  Vlachovická s tím, že v případě získání  dotace na výstavbu centra je město
ochotno poskytnout investiční příspěvek do výše 10 mil. Kč z investiční rezervy na velké
akce  schválené  v  rozpočtovém  výhledu  města.“  Vysočina  Aréna  je  v  současnosti
zařazena do koncepce Národních sportovních center. 
Město v rámci podpory rozvoje Vysočina Aréna zejm. 
- v r. 2015 smluvně podpořilo vznik zásobníku sněhu v lokalitě Vysočina Arény 
-  v  r.  2017  byly  aktualizovány  smlouvy s  SK NMNM a  Inkora  s.r.o.  a  zčásti  i  tímto
způsobem narovnalo smluvní vztahy v lokalitě  
- v r. 2017 poskytlo SK NMNM neinv. Dodací na opravu skokanských můstků, 
-  v r.  2018 poskytlo  SK NMNM inv.  Dotací  na technickou infrastrukturu ve Vysočina
Aréně + opravilo část městských komunikací ve Vysočina Aréně

2) sportovní  hala - k dispozici  platná  (přepracovaná)  projektová  dokumentace  na
Sportovní  halu  s lezeckou  stěnou,  k dispozici  platné  společné  rozhodnutí  –  územní
rozhodnutí  a  stavební  povolení  na  sportovní  halu  (platnost  končí  19.08.2019,  lze
prodloužit), platné stavební povolení na zpevněné plochy a parkoviště (platnost končí
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19.09.2019, lze prodloužit)  + souhlas s odstraněním stavby Tělovýchovného střediska
(neomezená  platnost).  Celkové  rozpočtové  náklady  v současné  cenové  úrovni  na
Sportovní  halu  činí  74.663.256,39  Kč  vč.  DPH  (61.705.170,49  Kč  bez  DPH)  +
3.796.824,18 Kč vč. DPH (3.137.871,18 Kč bez DPH) na demolici TVS. V r. 2018 byla
vypsána  2  neúspěšná  zadávací  řízení  na  výstavbu  nové  sportovní  haly  společně
s demolicí  TVS, v současnosti probíhá výběrové řízení na samostatnou demolici TVS,
připravováno je i nové zadávací řízení na samostatnou výstavbu sportovní haly. Možné
dotační zdroje jsou průběžně monitorovány, zejména MŠMT, MMR, kraj Vysočina, žádný
vhodný standardní dotační titul v současnosti není k dispozici. 

3) rekonstrukce zadního traktu HG – město aktivně oslovilo kraj Vysočina jako vlastníka
objektu  HG  a  navrhlo  zpracovat  architektonickou  studii  na  dokončení  obnovy  HG,
současně nabídlo kraji i finanční pomoc z Programu regenerace MPZ. Kraj na základě
toho zadal zpracování architektonické studie, která byla prezentována i na 9. zasedání
ZM  v  04/2016  a  ZM  ji  vzalo  na  vědomí.  V návaznosti  na  požadavek  kraje  město
zapracovalo do územním plánu města i přímé napojení silnice č. 19 na pozemek HG
přes autobusové nádraží (konkrétní realizace napojení by měla vyřešit dopravní studie,
kterou bude zadávat město). Kraj požádal o dotaci na realizaci rekonstrukce areálu HG,
ale žádost nebyla úspěšná - důvod: nedostatečný požadovaný počet návštěvníků HG.
Proto  se kraj  rozhodl   zatím  obnovovat  areál  zámku postupně  dle  svých  finančních
možností  -  v  roce  2018  probíhá  rekonstrukce  malého  dvorečku  (odvlhčení,  oprava
omítek, zadláždění) ve výši 3,4 mil., prostor bude mimo jiné sloužit i pro společenské a
kulturní potřeby města (svatby, koncerty,…..), realizovala se nová kotelna. V roce 2019
se připravuje adaptace konírny (zadní trakt zámku) na depozitáře a HG se soustředí na
vybavení HG. 

4) nové  prostory  ZUŠ -  stavba  byla  zahájena  v  01/2018  a  dokončena  v  08/2018  s
následnou  kolaudací,  provoz  ZUŠ  bude  zahájen  10.9.2018,  celkové  náklady  stavby
včetně přípravy představují částku ve výši cca 40 mil. Kč vč. DPH

5) využití významných nemovitostí města 
- v roce 2015 byl založen fond města na obnovu nemovitého majetku, k 31.12.2017 na
něm byla alokována částka 5.186.069Kč přičemž obnova bytových domů je financována
ze samostatného fondu rozvoje bydlení
- plán obnovy majetku - byl zpracován vzorový pro objekty polikliniky, na základě kterého
je možné následně dopředu plánovat opravy a výdaje na tento objekt, postupně budou
zpracovávány plány na další objekty města 
-  Horácké  muzeum  -   obnova  je  dokončena  projekční  příprava  včetně  prováděcí
dokumentace, je vydáno pravomocné územní rozhodnutí (platnost končí 4.1.2019, lze
prodloužit)  a  pravomocné  stavební  povolení  (platnost  končí  4.1.2021),  v  případě
rozhodnutí o realizaci stavby (případně o podání žádosti o dotaci na MMR) bude nutná
aktualizace PD z důvodu, že část předmětu PD již byla realizována, na dotaci by bylo
možné čerpat dotaci z MMR, bohužel však město již vyčerpalo možnou dotační podporu
v režimu de minimis (na singletracky a zejm. na KODUS) a opětovně bude možné žádat
o dotace v režimu de minimis nejdříve v r. 2019 
- realizovány nákupy objektu VZP (ZUŠ), pozemků pro plánované stezky pro cyklisty a
pěší (pod Medinem, pod Kazmírovým rybníkem), pozemků pod fotbalovým stadiónem,
pozemků „pláže“ rybníka Koupaliště, naproti tomu byly realizovány i prodeje některých
objektů,  pro  které  město  dlouhodobě  nemělo  efektivní  využití  –  objekty  kina,  areál
zahradnictví, ZUŠ na náměstí
- realizovány převody pozemků v areálu bývalého zahradnictví (Nad Městem), Brožkova
kopce, pod nemocnicí za účelem podpory zejm. bytové výstavby, připraveny a prodány
stavební pozemky ve Slavkovicích a v Pohledci (nyní v realizaci), připraveny a prodány
pozemky za účelem rozšíření nabídky sociálních služeb (ul. Malá pro Domov Kamélie



Křižanov  -  Ústav  sociálních  služeb  Křižanov,  ul.  Žďárská  -  Pomněnka  Diakonie
Myslibořice)
-  v  r.  2018  realizován  nový  pacht  zemědělských  pozemků  města  za  výrazně
výhodnějších fin. podmínek pro město
- na ZM č. 18 v r. 2017 byly schválena koncepce řešení lokality Tři kříže, spočívající v
osázení lesních pozemků jinou stromovou skladbou namísto stávající smrkové kultury, a
to na základě návrhů zahradnické fakulty MZLU Brno – realizace se předpokládá do
konce r. 2018, byla realizována I. Etapa VO, připravuje se PD na II. Etapu VO

6) tréninkové hřiště pro fotbal – uvažována lokality za Medinem (tzv. HTÚ), za účelem
možného získání dotace byla od roku 2013 do 2017 uzavřena nájemní smlouvy mezi
městem  a  SFK  Vrchovina,  monitorovány  možné  dotační  tituly  (zejm.  MŠMT,  Kraj
Vysočina).  V roce 2018 byly městem vykoupeny pozemky pod stávajícím fotbalovým
stadionem

7) kanalizace v MČ města - podána byla žádost o dotaci na stavby "kanalizace Rokytno" a
"Kanalizace Petrovice", stavba "Kanalizace Rokytno" je v realizaci, termín dokončení do
konce  r.  2018,  napojování  nemovitostí  proběhne  v  termínu od  03/2019  do  08/2019,
celkové realizační náklady stavby cca 21 mil. Kč, příspěvek města ve výši 8,5 mil.Kč. Na
stavbu "Kanalizace Petrovice" bylo doručeno oznámení o schválení dotace, nyní probíhá
příprava pro zahájení VŘ na zhotovitele stavby, předpoklad realizace v r.  2019-2020,
celkové předpokládané náklady stavby cca 25 mil. Kč, předpokládaný příspěvek města
ve výši 9 mil.Kč

8) odpadové hospodářství
-  město nadále nepřistoupilo  ke zvýšení  poplatku za KO, který činí  již  od roku 2009
480Kč/občan/rok,  došlo  pouze k postupnému zvýšení  poplatku  za rekreační  objekt  z
500Kč na 690Kč
-  meziročně  roste  množství  tříděného  odpadu  a  město  se  pravidelně  umisťuje  na
předních místech v soutěžích zaměřených na třídění odpadů 
-  v  areálu  TS  služby  s.r.o.  vzniklo  v  roce  2016  překladiště  na  zbytkový  -  směsný
komunální  odpad,  zřízením  překladiště  došlo  k  zefektivnění  svozu  SKO  a  došlo
k přestěhování do objektů města, na překladiště byla čerpána dotace ve výši 4.142.664,-
Kč

9) cyklodestinace Novoměstsko
- otevření test centra ve Vysočina Aréně od r. 2015 
-  realizuje  se  pumtrack  Nové  Město  na  Moravě  -  bylo  provedeno  odtěžení  porostu,
skrývka  ornice,  oddrenážování  území  staveniště,  dovoz  a  zahutnění  zeminy.  V
současnosti je vytvořena základní modelace terénu včetně zahutnění. Vlastní doplnění
silniční šotolinou s následnou stavbou asfaltových povrchů bude zahájeno k 10.9. 2018 s
předpokládaným  hrubým  dokončením  stavby  do  15.10.  2018.  Poté  bude  provedena
výsadba zeleně a doplnění doprovodných prvků /lavičky,stojany na kola/.  
- připravuje se společná stezka pro  cyklisty  a chodce v úseku Nová Ves u NMNM -
NMNM.  Tato stezka je vedena od obce Nová Ves u NMNM po stávající  zemědělské
komunikaci. Poté odbočuje na polní cestu a pokračuje na katastrálním území  NMNM
nad stavbou centrální ČOV s  vedením stezky  ke kamenolomu a s dalším pokračováním
po  stávající  asfaltové  příjezdové  komunikaci  k  ul.  Petrovická.  Stezka  je  projektově
ukončena u kamenolomu. Její další pokračování  pouze využívá stávající komunikaci. V
rámci tohoto úseku  bude řešeno  pouze  doplnění  odpovídajícího dopravního značení.
Projektová dokumentace pro tuto stezku je v současnosti  dokončena a  je  zajištěna
dokladová část. Povrch cyklostezky bude tvořen asfaltobetonovou vrstvou. 
-  připravuje  se  společná  stezka  pro  cyklisty  a  chodce  v  úseku  ul.  Petrovická  -  ul.
Nečasova. Tato stezka je vedena od  mostu přes Bobrůvku v  ul. Petrovická v souběhu s
vodním  tokem  Bobrůvka,  dále  je  vedena  pod  mostem  /silnice  19  příjezd  od  ZR/  s



ukončením  u vjezdu do areálu  firmy DINST. Je zpracována projektová dokumentace  a
dokladová část na tuto stezku. V současnosti je ještě z firmou CETIN řešeno pořízení PD
na výměnu dálkového telefonního kabelu, který se nachází na trase cyklostezky. Povrch
cyklostezky bude tvořen asfaltobetonovou vrstvou s doplněním o veřejné osvětlení.
- připravuje se společná stezka pro  cyklisty  a chodce v úseku ul. Nečasova - Kazimírův
rybník - ul.  Německého - ul. Žďárská - ul.  Pavlovova- ul.  Purkyňova-ul. Vlachovická.  
Tato stezka je v současnosti  projektována. Probíhá zaměření trasy a jsou dokončovány
výkupy pozemků. Povrch cyklostezky bude tvořen asfaltobetonovou vrstvou s doplněním
o veřejné osvětlení.
- připravuje se společná stezka pro  cyklisty  a chodce v úseku  NMNM- Radňovice
Tato  stezka  je  vedena  od  křižovatky  ulic  Vlachovická  a  Žďárská,  nad  autobusovou
zastávkou. Dále pokračuje odbočením doleva na polní cesty kolem skokanského mostku
k obci Radňovice. Na tuto stezka je v současnosti dokončována projektová dokumentace
a následně bude zajišťována dokladová část.  Současně bude prováděno vykupování
dotčených pozemků všude tam, kde by nebyla dodržena 3m šířka  stezky, což se z větší
části  dotýká  území  obce  Radňovice.  K  dalšímu  pokračování  stezky  se  předpokládá
využití místních komunikací obce Radňovice a následné pokračování stezky po státní
silnici do obce Jiříkovice, kde  bude řešeno  pouze  doplnění  odpovídajícího dopravní
značení. Povrch cyklostezky je CHKO vyžadován pouze uválenou silniční šotolinou.
- připravuje se společná stezka pro  cyklisty  a chodce v úseku Jiříkovice -  Lhotka. Tato
stezka  je  vedena  od  státní  silnice   v  m.č.  Jiříkovicích  doleva  po  stávajících  polních
cestách  kolem  Vališových  rybníků  k  obci  Lhotka.  Na  tuto  stezka  je  v  současnosti
dokončována  projektová  dokumentace  a  následně  bude  zajišťována  dokladová  část.
Současně bude prováděno vykupování dotčených pozemků všude tam, kde by nebyla
dodržena 3m šířka  stezky, což se z větší části dotýká území u obce Lhotka. Povrch
cyklostezky je CHKO vyžadován pouze uválenou silniční šotolinou.

10) podpora vzniku nových pracovních míst 
-  nákup areálu Agrovysočiny se záměrem přípravy Centra služeb a řemesel Soškova
určeného pro malé a střední podnikání (záměr připravován ve spolupráci s agenturou
CzechInvest)  
- vznik komise RM pro rozvoj zaměstnanosti a podnikání a byl navázán pravidelný dialog
s ÚP ČR a zástupci  největších zaměstnavatelů,  v  součinnosti  s  ÚP ČR jsou rovněž
pravidelně zřizována místa veřejně prospěšných prací, a to zejm. pod MěÚ a pod TS
spol. s.r.o. s tím, že  došlo k nárůstu takto vytvářených míst 

11) rozvoj  sociálních  služeb –  je  vycházeno  z  platného  Komunitního  plánu  rozvoje
sociálních služeb. Od roku 2015 probíhá na novoměstském penzionu „Univerzita třetího
věku“  a  projekt  „Zapojování  seniorů  do  aktivního  života“,  který  je  věnován  podpoře
pečujících  osob  na  Novoměstsku.  Novoměstské  sociální  služby  získali  celkem  tři
motorová vozidla, dvě pro terénní pečovatelskou službu a jedno pro Centrum Zdislava.
Od roku 2016 byla nově registrována pobytová sociální služba, která pomáhá zajišťovat
nutný  odpočinek  pečujícím  –  odlehčovací  služba.  Byla  posílena  kapacita  terénní
pečovatelské služby. Na podzim roku 2017 byl kolaudován Komunitní domov pro seniory
(KODUS),  kde  vzniklo  22  malometrážních  bezbariérových  bytů  pro   seniory.  Město
aktivně podporuje vznik pobytových sociálních služeb Domova se zvláštním režimem a
Domova pro seniory a  Chráněného bydlení domova Kamélie Křižanov.  

12) doprava  a  zvýšení  bezpečnosti -  v r.2017  byla  dokončena  a  schválena  studie
bezpečnosti ul. Masarykova, tento dokument byl současně v r.2018 projednán s krajem
Vysočina s tím, že byla dohodnuta spolupráce na přípravě a realizaci jednotlivých dílčích
opatření  (okružních  křižovatek,  přechodů  pro  chodce,  …),  prostředky  na  zahájení
projekční přípravy těchto opatření budou zapracovány do návrhu rozpočtu města na r.
2019. V roce 2016 byl zbudován chodník podél silnice I/19 v MČ Olešná, a to s využitím



dotace  SFDI  (434  tis.  Kč).  Každoročně  byl  zrekonstruován  nebo  vybudován  min.  1
přechod pro  chodce  –  v  r.  2014 dva přechody (na ul.  Smetanova u  křižovatky  s ul.
Křičkovou a na ul. Mírová u křižovatky s ul. Smetanovou spolu s chodníkem), v r. 2015
přechod  na  ul.  Žďárská  u  papírnictví,  v r.  2016  na  ul.  Žďárská  u  hl.  vchodu  do
nemocnice, v r.  2017 na ul.  Žďárská u zastávky MHD a 2 přechody na ul.  Sportovní
v rámci její celkové rekonstrukce, v r. 2018 byly opraveny přechody pro chodce v rámci
oprav ulic Smetanova, Tyršova (před KD) a Školní, ještě bude zrekonstruován přechod
na ul.  Německého u COOP. Zastávky MHD – v r.  2014 byla  vybudována provizorní
zastávka  MHD  na  ul.  Tyršova  u  školní  zahrady  (bude  nahrazena  definitivní  v rámci
celkové rekonstrukce této části ul. Tyršova). K realizaci jsou připraveny 2 zastávky MHD
v části Betlém. 

13) podpora rodin s dětmi – jedná se o aktivity zajišťované zejm. DDM, ZŠ, MŠ příp. NKZ 
-  MŠ -  Letem světem,  Čarodějnický  rej,  oslava  Svatého Martina,  Červené  jeřabinky,
nabídka předplavecké výuky  
- ZŠ – školní družiny vč. zájmových kroužků, realizují návštěvy divadelních představení,
besídky a tvořivé akce s rodiči, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, slavnostní pasování na
čtenáře,  Noc s Andersenem,  sportovní  akce,  soutěže a turnaje,  vzdělávací  aktivity  a
kroužky,  doučování  žáků,  pedagogické  intervence,  čtenářský  klub,  logický  klub,  klub
Céčko,  školní  sportovní  klub,  informační  schůzky  pro  rodiče  vycházejících  žáků,  pro
rodiče předškoláků, besedy pro rodiče. 
-  DDM –  nabídka  cca  40 zájmových  kroužků,  realizuje  příměstské  tábory,  mateřské
centrum Lístek, akce pro veřejnost – Andělský jarmark, Dětský den a Dětský karneval,
diskotéky pro školy
-  rozšiřování  dětských hřišť  a  sportovišť  –  nové workoutové a  víceúčelové  hřiště  ul.
Budovatelů,  nové Rákosníčkovo  hřiště  ul.  Mírová,  zásadně rekonstruované  hřiště  na
Holubce, nové hřiště v lokalitě u KODUSu

Michal Šmarda v. r.                                                                       Stanislav Marek v. r. 


