
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
24. Rady města

konané dne 27.4.2020

Informace o průběhu investičních akcí města 2020

Předmětem předkládaného materiálu je:
- pravidelná informace o stavu jednotlivých investičních akcí a velkých oprav v roce 2020. Podklad materiálu 
tvoří souhrnná tabulka akcí, která je pro tuto potřebu průběžně aktualizována a je přílohou č. 1 tohoto 
materiálu 
- pravidelná informativní zpráva o aktuálním stavu a průběhu stavby "Vybudování odborných učeben a 
modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM" - příloha č. 2 - 4

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí
- informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020
- informace k aktuálnímu stavu a průběhu stavby "Vybudování odborných učeben a modernizace 
stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě"

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Vyjádření: Jednotlivé akce jsou projednávány v investičních poradách, na 
kontrolních dnech projektových prací a kontrolních dnech realizačních 
prací.
Odbor investic města doporučuje vzít informace k jednotlivým akcím na 
vědomí.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy:
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1/ V návaznosti na přípravu a průběh investičních akcí a velkých oprav 
pro rok 2020 je Radě města předkládána informace o aktuálním stavu 
těchto akcí. Průběh a popis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 1 - 
tabulka investic a velkých oprav.

2/ S ohledem na průběh realizace stavby "Vybudování odborných učeben 
a modernizace stávajících učeben 1. ZŠ Nové Město na Moravě", která je 
realizována na základě uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem 3COMP 
s.r.o., jsou v příloze č.2 tohoto materiálu Radě města předkládány 
aktuální informace z dosavadního průběhu stavby. současně v přílohách 
č. 3-4 je 1/ souhlas statika s prováděním prací na nástavbě nad 
tělocvičnou, ve které  došlo k posílení základové spáry, 2/ 
uzavřený dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem 3COMP s.r.o. 
dopřesňující skladbu základních vrstev podlahy tělocvičny.

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 - tabulka investic a velkých oprav - 04 2020 - 2 (Veřejná)
Příloha - č.2 - informativní zpráva o průběhu stavby_ 1.ZS (Veřejná)
Příloha - č.3 - souhlas statika s pracemi na nástavbě (Veřejná)
Příloha - č.4 - dodatek č.5 ke smlouvě o dílo (Veřejná)

Materiál projednán: průběžně v každé radě města

Přizváni:

Page 2 of 2Návrh usnesení RM 27.4.2020

23.04.2020https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk


