
osoba Název ORG ORJ Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání projekt.přípr. povol.řízení výběr. zah.realizace ukonč.realiz. poznámka

Dobiáš cyklostezka - NMNM x Nová Ves 251 1043 250000,00 250000,00 0,00 0,00 2019 2019 04/2020 06/2020 11/2020

Dobiáš Pohledec - kabelizace 256 9629 0,00 190000,00 0,00 0,00 12/2020 02/2021 x 04/2021 11/2021

Dobiáš 203 1046 2900000,00 3050000,00 130000,00 4,26 03/2020 04/2020 04/2020 06/2020 10/2020

Dobiáš Cyklostezka Nečasova 263 4702 400000,00 5000,00 5000,00 100,00 x 2019 ? ? ?

Dobiáš Lesní - chodník příprava 348 3302 0,00 197000,00 62000,00 31,47 4/2020 10/2020 x x x

Dobiáš 317 9406 230000,00 0,00 0,00 0,00 06/2020 08/2020 x 09/2020 10/2020

Dobiáš Zahradní - PD veřejného osvětlení 202 7603 0,00 51000,00 0,00 0,00 06/2020 08/2020 x 09/2020 08/2021

Dobiáš Olešná - rozšíření VO za prodejnou 241 9422 0,00 248500,00 175493,20 70,62 5/2020 6/2020 x 10/2020 12/2020

Dobiáš Hlinné - rozšíření VO o 2 body 302 9115 0,00 30000,00 29968,30 99,89 06/2020 08/2020 x 07/2020 07/20

Fila 299 6107 500000,00 250000,00 0,00 0,00 x x x 06/2020 10/2020 Pokračování v opravě další části střechy - realizace TS služby

Fila 299 6108 250000,00 500000,00 419076,25 83,82 x x x 06/2020 10/2020 Akce dokončena

Fila Nebytové hospodářství 299 9224 0,00 70000,00 59925,96 85,61 05/2019 x 01/2020 05/2020 06/2020 Akce dokončena.

Fila Jiříkovice - opravy v bytě v KD 299 9227 220000,00 220000,00 0,00 0,00 x x 06/2020 03/2020 12/2020

typ 
akce

Schválený 
rozpočet

inves
tice

Na stavbu vydáno stavební povolení a bylo provedeno  výběrové řízení na dodavatele stavby k 
21.4. 2020 bylo provedeno předání stavby.Investorem stavby je Mikroregion 
Novoměstsko.Stavba je členěna na dvě etapy z nichž první etapa je na k.ú. Nová Ves a druhá 
etapa na k.ú. NMNM. Cyklostezka je již dokončena, a tos  s asfaltovým povrchem o šířce 3m a 
délce 220m. Dodavatelsky realizovala  stavbu fi Aquasis. V současnosti bylo doplňněno 
dopravní značení a je požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.

inves
tice

Na akci je připravována PD firmou E-mont Nové Město na Moravě, která projektuje PD pro 
rozvod NN pro fi eon. K budoucí kabeláži NN bude formou přípolože do společného výkopu 
příkládáno i vedení VO.Po dokončení PD bude provedeno výběrové řízení  fi. eon a následně 
uzavře město smlouvu na přípoložení kabeláže VO k distibučnímu vedení s vítězem řízení.  

inves
tice

účelová komunikace podél čističky 
odpadních vod

Projekční kanceláří Envigest byla zpracovávána projektová dokumentace včetně 
hydrogeologického posouzení lokality. PD byla doplněna o dokladovou část, podklady pro 
výběrové řízení a položkový rozpočet. V současnosti bylo  vydáno stavební povolení, které 
nabylo právní moci 25.9. 2020. V této době je  připravován návrh  obchodních  podminek, 
příloha krycího listu a zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky.na dodavatele stavby. 

inves
tice

Na realizaci stavby bylo požádáno o poskytnutí dotace, a to z Fondu Vysočina a z programu 
IROP. Stavba je členěna na dvě etapy, První etapa zahrnuje úsek i pro motorová vozidla, 
druhá etapa je vyhrazena pouze pro cyklodopravu. Termín realizace a zahájení bude upraven 
v návaznosti na akceptaci žádostí o dotace. Na první část etapy  /pro motorová vozidla/ je  
schválena dotace z FV a na druhou část pro /nemotorová vozidla/ bude zažádáno z  IROP,    
přes MAS Zubří země. Zahájení stavby obou etap se předpokládá v počátku roku 2021 po 
přiznání obou dotací.

inves
tice

Projektování této akce bylo v roce  2019 přerušeno na základě žádosti fi. eon a společnosti 
VAS, které požádaly o společný koordinovaný postup projektových prací souvisejících s 
demontáží vedení VN,  přeložkou trafostanice a se zrušením rozvodů NN a tím i VO v ul. 
Zahradní, Lesní a Bělisko. Vzhledem k tomu, že část vedení VO  bude kladena formou 
přípolože k nově  projektovanému vedení distribučnímu vedení NN , nelze provádět projekty 
stavby odděleně.Rovněž tak po odstranění trafostanice  na styku ul. Lesní a Zahradní dojde k 
možnosti upravení rádisu zatáčky v místě napojení obou ulic.  Do PD zpracovavané VaS bude 
nutno začlenit změny výšek nivelet komunikací a případné umístění šachet. PD Lesní by měla 
být předána firmou Envigest  městu v termínu 05/2020 včetně dokladové části. Následovně 
musí být realizovány stavby obou investorů, kdy stavba VO  musí být realizována současně se 
stavbou distribučního vedení NN, a to formou přípolože. Stavba chodníku a oprava 
komunikace na ul. Lesní budou muset být prováděny až v následujícím období po dokončení 
všech kanalizačních , vodovodních a elektrických vedení a přípojek. Byla doplněna dokladová 
část a požádáno o vydání stavebního řízení, V současnosti bylo vydáno stavební povolení s  
nabytím právní moci.

inves
tice

Olešná - kabelizace veřejného 
osvětlení

Projekční kancelář Prosing Brno zpracová společný projekt  s fi. Eon na kabelizaci vedení NN a 
přípolož kabelu VO. Po dokončení PD byla vybrána fi. eon jako dodavatel fi E-mont NMNM se 
kterou uzavře město smlouvu o provedení přípoložení vedení VO.Stavební povolení na tuto 
stavbu  bylo vydáno. Dokončení stavby bylo provedeno v termínu do 18.9. 2020 a v 
současnosti se dokončuje zaměření skutečného stavu a dále, geometrické plány pro zřízení 
věcného břemene.Po dokončení zaměření bude požádáno o kolaudační rozhodnutí.

inves
tice

Na akci je připravována PD firmou  PK elektro Brno, která projektuje PD pro rozvod NN pro fi 
eon. K budoucí kabeláži NN bude formou přípolože do společného výkopu příkládáno i vedení 
VO.Po dokončení PD bude provedeno výběrové řízení  fi. eon a následně uzavře město 
smlouvu na přípoložení kabeláže VO k distibučnímu vedení s vítězem řízení. V současnosti je 
dokončena PD a jsou obesíláni majitelé soukromých pozemků dotčených stavbou. 

inves
tice

Na akci je připravována  PD firmou  Prosing Brno. Jedná se o vyvolanou investici, kdy bude 
společně s fi. eon provedena demontáž stávajících sloupů  nízkého napět a vedení veřejného 
osvětlení a jejich náhrada zemní kabelizací, V současnosti je dokončena PD a projektant 
zajistil dokladovou část  a bylo zahájeno stavební řízení a následovně vydáno stavební 
povolení.Město souběžně provedlo  zřízení věcného břemene na protlak pod silnicí č.19 s 
ŘSD. Výběrové řízení zajišťuje fi eon s tím, že s vybraným dodavatelem uzavře smlouvu na 
přípoložení kabeláže VO i město. Projekční kancelář Prosing Brno zpracová společný projekt  s 
fi. Eon na kabelizaci vedení NN a přípolož kabelu VO. Po dokončení PD byla vybrána fi. eon 
jako dodavatel fi E-mont . Město s dodavatelem uzavře  smlouvu o provedení přípoložení 
vedení VO.Stavební povolení na tuto stavbu  bylo vydáno. V současnosti je stavba dokončena. 

inves
tice

Stavba byla provedena v souběhu s realizaci NN rozvodů pro fi eon a je v současnosti 
dokončena.

prov
oz

Soškova - oprava střechy budovy TS 
služby s.r.o.

prov
oz

Soškova - oprava betonové podlahy 
v areálu TS služby s.r.o.

inves
tice

prov
oz

V rámci této akce budou realizovány jednotlivé drobné úpravy KD dle požadavku OV v průběhu 
celého roku 2020. Výměna oken a dveří realizována.



Fila 299 6407 350000,00 590000,00 0,00 0,00 05/2020 x 07/2020 10/2020 11/2020

Fila 299 9634 250000,00 750000,00 0,00 0,00 05/2020 x 07/2020 10/2020 11/2020

Fila Městské lázně 233 2301 4950000,00 4950000,00 0,00 0,00 x x x x 11/2020 uvolnění poslední pozastávky za Městské lázně

Fila 313 9810 0,00 10000,00 5838,00 58,38 08/2015 07/2018 x 09/2018 04/2020 Akce dokončena.

Fila 333 9831 0,00 110000,00 104526,95 95,02 x x x 01/2020 02/2020 Akce dokončena.

Grepl Výpočetní technika 208 7356 0,00 137253,02 137253,02 100,00 12/2019 x 01/2020 02/2020 02/2020 Klimatizace serverovna - Akce ukončena

Grepl Výpočetní technika 208 7357 0,00 2154700,00 2154642,16 100,00 02/2020 x x 03/2020 04/2020

Grepl Výpočetní technika 208 9123 0,00 2977,63 2977,63 100,00 12/2019 x 01/2020 02/2020 02/2020 Klimatizace serverovna - Hlinné

Grepl Výpočetní technika 208 9228 0,00 4175,73 4175,73 100,00 12/2019 x 01/2020 02/2020 02/2020 Klimatizace serverovna - Jiříkovice

Grepl Výpočetní technika 208 9317 0,00 4263,83 4263,83 100,00 12/2019 x 01/2020 02/2020 02/2020 Klimatizace serverovna - Maršovice

Grepl 182 7345 1218000,00 1218000,00 0,00 0,00 2017 x 12/2019 12/2021

Grepl Výpočetní technika 208 9428 0,00 4580,97 4580,97 100,00 12/2019 x 01/2020 02/2020 02/2020 Klimatizace serverovna - Olešná

Grepl Výpočetní technika 208 9518 0,00 3823,35 3823,35 100,00 12/2019 x 01/2020 02/2020 02/2020 Klimatizace serverovna - Petrovice

Grepl Výpočetní technika 208 9635 0,00 8351,47 8351,47 100,00 12/2019 x 01/2020 02/2020 02/2020 Klimatizace serverovna - Pohledec

Grepl Výpočetní technika 208 9722 0,00 3840,97 3840,97 100,00 12/2019 x 01/2020 02/2020 02/2020 Klimatizace serverovna - Rokytno

prov
oz

Školní - oprava a nátěr fasády č.p. 
448

Oprava fasády včetně soklu a nátěr v požadovaném odstínu. Vizualizace několika barevných 
variant bude zpracována v průběhu 05/2020 a následně bude předloženo v komisi architektury 
a konzultováno s památkáři. Realizace musí probíhat až po dokončení nástavby 1.ZŠ. S 
ohledem na stávající situaci (Covid-19) bylo ze strany zpracovatele vizualizace odloženo 
zpracování. Vizualizace zpracována a předána komisi architektury k rozhodnutí o barevné 
variantě, současně zažádáno o závazné stanovisko orgánu památkové péče. Komise 
architektury doporučila světle okrovou barvu, památková péče opravu a barevný odstín 
odsouhlasila. Smlouva je uzavřena se společností Stavoplast spol. s r.o. Práce probíhají.

prov
oz

Pohledec - kompletní oprava rozvodů 
topení v KD

Projekční práce dokončeny. S ohledem na rozpočtovanou částku je připraven materiál do RM 
na zahájení VŘ a současně je požádáno o rozpočtové opatření. Proběhlo VŘ s tím, že realizaci 
bude provádět společnost Megatop s.r.o. Práce probíhají.

inves
tice

inves
tice

Slavkovice – přístřešek u hasičské 
zbrojnice

inves
tice

Slavkovice - zateplení vnitřních stěn 
bytu v č. p. 79

inves
tice

inves
tice

Diskové úložiště - nákup nového zařízení po selhání předcházejícího - akce ukončena. V 
09/2020 navýšeno o 550.000,- pro nákup tří kusů nových serverů jako náhrada původní 
serverové farmy z roku 2010 a 2015. Realizováno ještě v 09/2020 do produkce nasazeno 
přelom 09/10/2020

inves
tice

inves
tice

inves
tice

inves
tice

Výpočetní technika - Harmonizace 
prostorových dat a IDM pro NMNM

1. pololetí 
2020

V současné době se pracuje na vypsání výběrového řízení. Projekt získal finanční podporu z 
IROP (90% nákladů) a jeho realizace byla naplánována do let 2019, 2020 a 2021.  Oddělení IT 
nejprve zkoušelo připravit veřejnou zakázku ve spolupráci s odborem ISM, ale vzhledem k 
tomu, že projekt je dotační a veřejné zakázky v oblasti IT velmi složité – zejména když jde o 
software, který potřebujete zakomponovat do stávajícího IT řešení, rozhodli jsme se využít 
možnosti odborné právnické firmy, která má zkušenosti v oblasti veřejných zakázek na IT a má 
za sebou komunikaci s kontrolními orgány IROPu z obdobných projektů na jiných obcích - tedy 
Centrem pro regionální rozvoj. Chceme tím eliminovat možné průtahy veřejné zakázky a riziko 
vrácení dotace za špatně nastavené podmínky ve veřejné zakázce. Náklady na tuto právní 
službu jsou v rámci projektu uznatelnými, v žádosti o dotaci s nimi bylo počítáno a nelze je 
využít na nic jiného než na právní služby při veřejné zakázce. Do konce roku 2019 by z 
finančních prostředků určených na tuto investiční akci měla být zaplacena část nákladů na 
právní službu za přípravu veřejné zakázky. Realizace akce je do roku 2021.  Do rozpočtu roku 
2020 je počítáno a bylo i ve výhledu s částkou 1.218.000,- Kč a do rozpočtu roku 2021 bylo 
počítáno s částkou 1.980.000,- Kč a ta by se upravovala podle skutečně vysoutěžené ceny. V 
současné době je uzavřena příkazní smlouva na služby spojené s veřejnou zakázkou a 
připravuje se vypsání veřejné zakázky.

inves
tice

inves
tice

inves
tice

inves
tice



Grepl Výpočetní technika 208 9830 0,00 7540,99 7540,99 100,00 12/2019 x 01/2020 02/2020 02/2020 Klimatizace serverovna - Slavkovice

Grepl Výpočetní technika 208 9912 0,00 493,34 493,34 100,00 12/2019 x 01/2020 02/2020 02/2020 Klimatizace serverovna - Studnice

Hemza Obnova rybníka Zichův - PD 100 6703 280000,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x

100 9519 0,00 360000,00 356404,45 99,00 2019 x 02/2020 03/2020 06/2020 DOKONČENO

Hemza 100 9825 120000,00 120000,00 0,00 0,00 03/2020 - 10/2020 10/2020 - 12/2020 x x x Probíhají projekční práce.

106 7358 0,00 700000,00 0,00 0,00 06/2020 x 07/2020 09/2020 11/2020 Stavba v realizaci.

Novoměstská kulturní zařízení 120 7350 175000,00 175000,00 0,00 0,00 2015 - 2020 2016 x x x

Hemza I. Základní škola - odborné učebny 274 7337 28339000,00 36444727,00 22811609,63 62,59 2016 - 2017 2017 2017 - 2018 06/2018 2020

Hemza 367 6620 0,00 874,00 874,00 100,00 2015 x 12/2018 - 02/2019 09/2019 10/2019 DOKONČENO

Hemza 186 6613 0,00 1853000,00 1852381,57 99,97 2014 - 2019 2015 - 2019 12/2018 - 02/2019 06/2019 11/2019

Hemza 331 9225 50000,00 50000,00 41000,00 82,00 2020 2020 - 2021 x x x

Hemza 316 9720 250000,00 250000,00 0,00 0,00 05/2020 - 09/2020 09/2020 - 11/2020 x x x

Hemza Masarykova - kanalizace 304 3801 2340000,00 0,00 0,00 0,00 2014 2014 03/2020 - 05/2020 06/2020 12/2020

Hemza Petrovice - kanalizace 281 9502 12000000,00 15576714,00 11684684,00 75,01 2009 - 2018 2010 - 2012 2018 - 2019 04/2019 05/2020

Hemza Slavkovice - přemístění VDJ 312 9826 100000,00 190000,00 190000,00 100,00 2020 2020 - 2021 x x x

Hemza Hlinné - kanalizace 280 9102 0,00 165000,00 165000,00 100,00 2009 - 2020 2010 - 2020 x x x

Hemza 166 9520 0,00 255000,00 254645,52 99,86 x x 2020 2020 2020 DOKONČENO

Hemza 383 2103 0,00 306473,00 0,00 0,00 2011 2012 - 2019 2020 2020 2020 IP SVK, stavba v realizaci

Hemza Žďárská - odvodnění ul. u DPS 381 7731 0,00 18000,00 0,00 0,00 10/2020 - 11/2020 01/2021 - 03/2021 03/2021 04/2021 04/2021 Probíhá projekční příprava

inves
tice

inves
tice

prov
oz

Akce byla rozhodnutím RM dne 6.4.2020 vyřazena z rozpočtu města na r. 2020. Ze strany 
správce organizace bude zapracována do návrhu rozpočtu r. 2021.

Hemza 
(orj) 

prov
oz

Petrovice - oprava výústě V1 
stávající jed. kanalizace

prov
oz

Slavkovice - oprava čelní hráce a 
pravé boční zdi návesního rybníka

Hemza 
(orj) 

prov
oz

I. Základní škola - oprava podlahy v 
tělocvičně

Hemza 
(orj) 

inves
tice

Byla zahájena příprava pro zadání revize projektové dokumentace, v letošním roce plánováno 
připravit stavbu k případnému podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury a k případné 
realizaci v r. 2021, ze strany NKZ bude současně připravována projektová dokumentace 
vybavení interiéru. Pracovní schůzka k projednání projekčního zadání byla dohodnuta na 
20.3.2020, z důvodu karantény byla zrušena a přesunuta na 3.4.2020, opět byla zrušena a 
nově přesunuta na 6.5.2020., nyní musela být opět zrušena a nově je přesunuta na 13.5.2020. 
Doplnění ke dni 17.6.2020: Schůzka dne 13.5.2020 proběhla, příprava stavby bude dále 
probíhat tak, že stavba bude realizována jako celek a příprava bude směřovat k podání žádosti 
o dotaci z MMR v 02/2021 a k zahájení realizace stavby ještě v r. 2021 (dle konkrétních 
podmínek dotace). Doplnění ke dni 4.11.2020:   probíhají projekční práce na aktualizaci 
prováděcí projektové dokumentace, současně byla zahájena příprava pro prodloužení platnosti 
územního rozhodnutí a stavebního povolení - jsou zajišťována nová vyjádření účastníků 
povolovacího řízení

prov
oz

Stavební část stavby dokončena, probíhá dodávka vybavení interiéru, řešeny jsou průběžné 
kontroly ze strany IROP

inves
tice

Tyršova - rekonstrukce místní 
komunikace (úsek Křenkova - 
Monseova) - po kanalizaci

inves
tice

Tyršova - místní komunikace - úsek 
Žďárská, Školní

Stavba je zkolaudována, probíhají činnosti na dokladovém dokončení akce (majetkoprávní 
vypořádání s PČR, věcná břemena, vklad do KN, 
 atd.)

inves
tice

Jiříkovice - prodloužení vodovodního 
řadu

IP SVK, projekční práce ukončeny, zajišťování podkladů pro zahájení povolovacího řízení bylo 
přerušeno do doby dořešení problematiky dotčeného soukromého pozemku, aktuálně se čeká 
na stanovisko osadního výboru v této věci., ze strany odboru INV je urgováno

inves
tice

Rokytno - odkanalizování hasičárny 
přípojka 

Akce má přímou vazbu na přípravu hlavního kanalizačního řadu, zadání projekčních prací 
přípojky bude provedeno po zadání projekčních prací hlavního řadu, tyto práce již byly zadány, 
projektant byl požádán o předložení cenové nabídky na PD přípojky, opakovaně urgováno.

inves
tice

IP SVK, stavba v realizaci, v návaznosti na komplikace (hnízda ptáků, problematika E-ON, 
změny stavby, atd.) bylo ze strany zhotovitele požadováno prodloužení termínu dokončení 
stavby do 31.5.2021, na PSVK schváleno prodloužení pouze do 15.12.2020, ze strany města 
požadováno (s ohledem na možné nepříznivé klimatické podmínky) vždy předem odsouhlasit 
každý zásah do dopravně důležitého místa (komunikace, chodníky)

inves
tice

IP SVK, stavba je dokončena, zkolaudována, probíhá přepojování přípojek na novou 
kanalizaci, Na PSVK byly schváleny  změnové listy v celkové hodnotě víceprací 3.892.029,15 
Kč bez DPH, hrazeny budou  městem, převážný objem tvoří náklady na celoplošné opravy 
místních komunikací nad rámec projektové dokumentace

inves
tice

IP SVK, probíhají projekční práce, aktuálně řešeny komplikace s dopravním připojením 
vodojemu

inves
tice

IP SVK, žádost o dotaci na realizaci stavby z programu OPŽP byla úspěšná, aktuálně běží VŘ 
na zhotovitele stavby

prov
oz

inves
tice

Hájkova - rekonstrukce kanalizace 
(IP SVK)

inves
tice



Hemza 379 6638 0,00 32000,00 0,00 0,00 10/2020 - 11/2020 x x x x Probíhá projekční příprava

Hemza 376 9721 250000,00 308000,00 58000,00 18,83 05/2020 - 09/2020 09/2020 - 12/2020 x x x

Hemza 247 3804 800000,00 857000,00 456000,00 53,21 05/2019 - 08/2020 07/2020 - 01/2022 x x x

Hradil Městská policie 123 1926 50000,00 0,00 0,00 0,00 2/2020 3/2020 úprava nové služebny MP na ul. Drobného 301

Územně plánovací dokumentace 363 1025 100000,00 580000,00 60000,00 10,34 05/2020 12/2021

Kos SDH - zásahové vozidlo 346 6402 4995000,00 4995000,00 4992460,00 99,95 2019 2019 2019 12/2019 04/2020

Kos SDH Jiříkovice – pořízení automobilu 314 9226 200000,00 200000,00 0,00 0,00 01-03/2020 05/2020 06/2020 06/2020 12/2020

Kos SDH Hlinné – pořízení automobilu 315 9122 250000,00 160000,00 0,00 0,00 01-03/2020 05/2020 06/2020 06/2020 12/2020

Mateřská škola 171 1925 130000,00 0,00 0,00 0,00 - - x x x

211 1704 505000,00 464950,00 363375,00 78,15 2018 2018/2019 09-10/2019 18.5.2020 16.6.2020

220 3209 0,00 138527,69 0,00 0,00

Bělisko - chodník - PD 259 1108 0,00 127050,00 0,00 0,00 04/2020 x x x x

339 4704 0,00 100000,00 0,00 0,00 04/2020-02/2021 02/2021 03/2020 x x

inves
tice

Vodovod.přípojka pro KD včetně 
zpev.ploch ke smuteční síni

inves
tice

Rokytno - novostavba vodovodu a 
kanalizace - CHALUPY ROKYTNO - 
IPSVK

IP SVK, akce připravována ve spolupráci se soukromým investorem p. Holíkem, v rámci výběru 
staveniště v 11/2019 byla provedena změna zadání projekčních prací (změna k lepšímu řešení 
- společná čerpací stanice vlastněná SVK a provozovaná VAS), která vrátila přípravu stavby 
cca o půl roku zpět, v letošním roce je tedy reálné zajistit pouze projekční přípravu a 
povolovací řízení stavby. Aktuálně je uzavřena darovací smlouva s p. Holíkem na finanční 
prostředky na úhradu investičního příspěvku SVK na projekční přípravu stavby, tyto prostředky 
byly uhrazeny, následně byly převedeny formou investičního příspěvku na SVK a SVK zadal 
projekční práce, projekční práce běží

inves
tice

Masarykova - řešení bezpečnosti 
provozu I.

Společná investice Města NMNM a Kraje Vysočina, probíhají projekční práce, projekční řešení 
je odsouhlasováno v rámci pravidelných výrobních výborů za účasti zástupců Kraje Vysočina a 
KSÚS, projekční práce jsou koordinovány se související investicí SVK obsahující rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace. Aktuálně je dokončena DUR včetně dokladové části. Dle rozhodnutí 
RM je projekt rozšířen o 8 veřejných parkovacích míst u objektu PROBE trade s.r.o. a 
současně byl schválen záměr výstavby komunikačního propojení lokality bytových domů s 
místní komunikací na ul. Drobného, a to buď variantou investice města, nebo variantou 
investice společnosti PROBE trade s.r.o. (o výběru varianty je s touto společností jednáno). 
DŮLEŽITÉ: z důvodu řešení rozšíření stavby o parkovací místa u objektu PROBE a z důvodu 
problematiky týkající se nouzového stavu pandemie koronaviru bude projektová dokumentace 
DUR včetně dokladové části předána ze strany projektanta koncem měsíce dubna, t.j. příprava 
akce má 2 měsíce zpoždění oproti předpokládanému a již hodně napnutému HMG, je otázkou 
jak bude v této situaci pokračovat další příprava (majetkoprávní smlouvy se samosprávou kraje 
Vysočina, povolovací řízení stavebního úřadu, zajišťování souvisejících investic a přeložek, 
atd.). Ze strany odboru INV vyvineme maximální úsilí k udržení plánu realizovat tuto akci v r. 
2021, nicméně ze zkušenosti se stavbou 1.ZŠ sdělujeme obavu z velké rizikovosti této akce 
(na řádnou přípravu a realizací zbývá hodně málo času) a považujeme za vhodnější odsun její 
realizace do r. 2022. Doplnění ke dni 6.5.2020: DUR převzata dne 27.4.2020, zahájeny práce 
na zajištění doplňujících podkladů pro zahájení územního řízení, včetně majetkoprávních, a 
práce na rozjetí související investice přeložky NN. Doplnění ke dni 17.6.2020: dne 10.6.2020 
proběhl výrobní výbor k DSP, příprava podkladů k zahájení územního řízení úspěšně 
pokračuje, žádost by mohla být podána koncem 06/2020, z pohledu HMG přípravy a realizace 
stavby je dle sdělení zástupců Kraje Vysočina  nutné na realizaci stavby počítat s celou 
stavební sezónou (04-10/2021), VŘ na zhotovitele stavby je tedy nutné zahájit hned po 
obdržení DPS (cca v 11/2020), o této skutečnosti byl vyrozuměn spoluinvestor SVK Žďársko. 
Doplnění ke dni 29.7.2020: Bylo zahájeno územní řízení, běží projekční práce na DSP (výrobní 
výbor je svoláván na druhou polovinu srpna) a byla zahájena dokladová příprava pro zahájení 
stavebního řízení (majetkoprávní smlouvy, věcná břemena, atd.) Doplnění ke dni 31.8.2020: 
během 1 týdne by mělo být vydáno územní rozhodnutí, finalizují se práce na DSP, dne 
26.8.2020 proběhl výrobní výbor s projektantem stavby, projednávala se i otázka dopravně 
inženýrského řešení stavby, stavba by mohla být realizována po částech "na semafory" s 
odkloněním tranzitní nákladní dopravy, bude projednáno s SÚS a DI PČR, probíhá příprava 
výběrového řízení na zhotovitele stavby (uzavírá se smlouva o společném postupu zadavatelů 
Kraje, Města a SVK), výběrové řízení je plánováno spustit po schválení rozpočtů města a Kraje 
a po předání DPS ve 12/2020. Doplnění ke dni 6.10.2020: Je vydáno územní rozhodnutí, 
dokončuje se DSP a jsou připravovány podklady pro zahájení stavebního řízení, je uzavřena 
smlouva o společném postupu zadavatelů. Doplnění ke dni 4.11.2020: DSP je dokončena, 
finalizují se podklady pro zahájení stavebního řízení, běží práce na DPSinves

tice

Jamboro
vá

inves
tice

ZM města dne 16.12.2019 schválilo pořízení změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě. 
Předpokládaná cena díla je 350,- tis. Kč, předpokádaný termín schválení Změny č.2 ÚP Nové 
Město je v roce 2021

inves
tice

Nákup menšího  zásahového hasičského vozidla 4x4 . Je uzavřená kupní smlouva. Probíhá 
realizace, vozidlo bude dodáno v březnu 2020 za 4.992.460,- Kč včetně DPH.Výrobce THT 
Polička. Cena částečně hrazena z prodeje has.vozidla TATRA.

inves
tice

Nákup hasičského dopravního automobilu. Po registraci akce na MV ČR proběhne výběrové 
řízení. Dotace MV ČR - 450 tis. Kč a Kraje Vysočina 300 tis. Kč.

inves
tice

Nákup hasičského dopravního automobilu. Po registraci akce na MV ČR proběhne výběrové 
řízení. Dotace MV ČR - 450 tis. Kč a Kraje Vysočina 300 tis. Kč.

Kramárov
á (orj) 

inves
tice

jedná se o projekční přípravu, Vzhledem k předchozím návaznostem na již provedené akce 
bude navrženo uzavření Sod na PD na výjimku projektantovi, který se podílel na předchozí 
spolupráci realizace přístavby MŠ Drobného, ze které připravovaná PD vychází. Akce s 
ohledem na Covid z rozpočtu 2020 vyřazena.

Kramárov
á

inves
tice

Budovatelů - chodník Billa - Městské 
lázně

Uzavřena SoD se zhotovitelem STAKO VYSOČINA s.r.o. Realizace bude zahájena v květnu 
2020.Akce 18.5.2020 zahájena. Akce v polovině června 2020 dokončena, následně opraveny 
ze strany zhotovitele opraveny chybně uložené obrubníky (došlo ke zbroušení ostrých hran), 
podána žádost o kolaudaci.

Kramárov
á

inves
tice

II. Základní škola - vestavba výtahu a 
modernizace učeben

Probíhá revize výkazu výměr a jeho aktualizace.V průběhu června proběhla se zástupci školy a 
s Ing. Šolcem (projektant) koordinační schůzka, na které byly zpřesněny a předloženy podklady 
pro učebnu jazyků. Učebnu fyziky bude nutné doladit s novým panem ředitelem, neboť 
stávající návrh školy k vybavení učebny fyziky je zcela nejasný a nepoužitelný . 30.9.2020 byl 
školou předložen návrh na vybavení a požadavky na učebnu fyziky. Projektant poskytnuté 
informace zpracuje, po překontrolování školou budou tyto podklady sloužit pro  vyhlášení VZ.

Kramárov
á

inves
tice

Probíhá dokončení projektové dokumentace. V daném území bylo nutné vykoupit v souvislosti 
s chodníkem pozemky, příprava se  tak prodloužila s ohledem na vyjádření dotčených orgánů 
(o vyjádření bylo požádáno až po výkupu pozemků)Podána žádost o sloučené DUR A DSP.

Kramárov
á

inves
tice

Nečasova - chodník ve směru na 
Novou Ves - PD

Dne 3.3. 2020 vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele PD. Následně začátkem dubna 2020 
uzavřena SoD s firmou ENVIGEST PRO, s.r.o. Probíhá projekční příprava.



297 9633 200000,00 253400,00 253250,00 99,94 2020-2021 2021 x x x

Krejčí Vratislavovo nám. - revitalizace parku 232 7354 940000,00 0,00 0,00 0,00 1-4/2019 9-10/2019 8/2019 11/2019 12/2020

135 1603 0,00 0,00 0,00 0,00 přeřazeno pod org. 306, ORJ 1603

Kubík Sportovní hala 227 6603 46371000,00 46276000,00 40983023,44 88,56 2017 2017 09/2018 - 01/2019 04/2019 07/2020

Kubík Olešná-lávka 391 9416 0,00 190000,00 0,00 0,00 2015 - 11/2020 07/2019 - 01/2020

Kubík Přechody pro chodce 287 1006 380000,00 640000,00 0,00 0,00 2016 - 2019 02/2018 - 01/2020      --- 09/2020 11/2020

Kubík 269 9411 150000,00 150000,00 0,00 0,00 2018 - 2020 2020

306 1603 900000,00 100000,00 0,00 0,00 08/2019 - 09/2020 03/2020 - 10/2020

Kubík 284 3211 1300000,00 400000,00 0,00 0,00 2019      --- 10/2019 - 03/2020 07/2020 08/2020

Kramárov
á

inves
tice

Pohledec - nová lokalita RD 
Pohledec

Ze strany SŽP předána v dubnu 2020 zpracovaná studie. Poté proběhlo VŘ na  zpracovatele 
PD, jako nejvýhodnější dodavatel vybrán Ing. Tomáš Petr - podepsána SoD. Na Eon podána v 
07/2020 žádost o zahájení příprav pro následnou realizaci přípojek k 27 x 25A, finanční 
náročnost přípravy i realizace čin 337 500 Kč (50% částky nutno uhradit do záři 2020, zbytek 
do 1 roka od podpisu smlouvy). Probíhají projekční přípravy, na SVK pro rok 2021 bude 
příprava kanalizace a vody taktéž zařazena do rozpočtu tak, aby běžely veškeré přípravné 
práce souběžně.

prov
oz

V 2019 provedena I.etapa, vzhledem k nízkým teplotám neproběhlo dokončení mlatového 
povrchu.

Kubík 
(orj) 

prov
oz

Brněnská - oprava mostu pod VZP 
(ZUŠ)

inves
tice

Stavba v realizaci. Provedena nosná konstrukce vč. opláštění a střechy. Probíhají práce uvnitř 
objektu. Plnění v r. 2019 bylo vyšší oproti předpokladu, fin. krytí převážně z dotace, která byla 
plně vyčerpána. Dne 24.02.2020 byl uzavřen dodatek č.3 k SoD (změny podle §222, odst.7 
ZZVZ), připravuje se dodatek č.4 (změny podle §222, odst.4 ZZVZ). 3.3.2020: probíhají práce 
uvnitř objektu (elektro, ÚT, ZTI, obklady, …). 23.3.2020: dodatek č.4 uzavřen dne 6.3.2020. 
Pokračují práce uvnitř objektu, dokompletovává se lezecká stěna. Průběžně se řeší "běžné" 
problémy, dolaďují se konkrétní technická řešení, … - vázne spolupráce projektanta/AD. 
Vyřešeno dodatečné oddělení kavárny - bude použita rolovací mříž (bude zařazeno mezi 
vícepráce). Z dostupných podkladů se provádí úprava hrubých terénních úprav v prostoru mezi 
halou a fotbalovým hřištěm (koordinace s budoucími úpravami fotbalového hřiště). Začínají se 
objevovat aviza s možnými komplikacemi (dodávky materiálů a komponent ze zahraničí, 
subdodávky zahraničními subdodavateli, …) v souvislosti se současnou pandemií koronaviru. 
21.4.2020: stavba přes výše uvedené problémy pokračuje. Provádějí se ter.úpravy, zpevněné 
plochy, pokračují práce uvnitř haly, rozpracována je sportovní podlaha. 5.5.2020: hlavním 
problémem je zpoždění v dodávce a montáži podlahové krytiny na hrací ploše (výpadky v 
důsledku coronavirové pandemie) a na to navazující montáž sportovního vybavení (řada prvků 
může být montována až na finální povrch podlahy). 16.6.2020: podlahová krytina dodána a 
položena, v závěru 24.týdne provedeno lajnování. Následovat bude navazující dodávka a 
montáž sportovního vybavení. Souběžně probíhají dokončovací práce. Dne 2.7.2020 proběhlo 
řízení k uvedení stavby do zkušebního provozu (PM 20.7.2020). K 2.7.2020 zkolaudovány 
inž.objekty dopravních staveb (komunikace, parkovací místa, zpevněné plochy). Dne 
20.7.2020 dílo převzato. Dne 21.7.2020 proběhlo v rámci zkušebního provozu měření hluku 
(vnější hluk i dozvuk). Souběžně probíhá ve spolupráci s provozovatelem zajišťování vnitřního 
vybavení haly (nábytek, volné sportovní vybavení, …). Dne 1.9.2020 proběhla závěrečná 
kontrolní prohlídka stavebním úřadem. Dne 7.9.2020 vydán kolaudační souhlas s užíváním 
stavby sportovní haly s lezeckou stěnou, dne 8.8.2020 vydán doklad o přidělení čísla 
popisného 1583. V současnosti pokračuje postupné dovybavování haly zejména sportovním a 
provozním vybavením.   

inves
tice

Lávka podél silničního mostu v Olešné, úprava autobusové zastávky a navazující části 
chodníku. Zpracována DUR/DSP. Dne 13.9.2019 vydán souhlas dle §17 vodního zákona. Dne 
24.9.2019 vydány souhlas s kácením dřevin a souhlas s vynětím ze ZPF. Dne 30.12.2019 
vydáno společné rozhodnutí (ÚR+SP) (PM 25.1.2020). Dne 17.1.2020 proběhl KD: 
monitorovány možnosti využití dotace - předpokládá se, že SFDI vypíše výzvy na podzim t.r. 
31.8.2020: SFDI posunulo termín podávání žádostí na 01/2021. DPS bude dopracována do 
konce 11/2020.  

inves
tice

Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. v r. 2020 bude realizován 
přechod na ul. Maršovská - u Knězovce. PD v el.formě zaslána 23.1.2020 TS službám. 
21.4.2020: TS si počátkem měsíce převzaly papírovou formu PD. 22.7.2020: PD upravena v 
návaznosti na aktualizaci požadavků na osvětlení přechodu a přeposlána TS. TS připravují 
realizaci na 09-11/2020. Dne 19.8.2020 podepsána objednávka na realizaci přechodu u 
Knězovce TS službami. Souběžně probíhá projekční příprava dalšího přechodu na příští rok - 
na ul. Sportovní - u KD. 6.10.2020: probíhá realizace úpravy přechodu u Knězovce. 
Komplikace: nedaří se provést jeden z protlaků (pod silnicí II/354) - v řešení.

inves
tice

Olešná - chodník podél st. silnice I/19 
II.etapa/ od r. 2017 3. etapa

PD 3. etapy chodníku - od Jednoty směrem na Bystřici n. P. Příprava vázne na možnosti řešení 
odvodnění komunikace a chodníku - stále nedošlo k posunu v jednání s ŘSD. 10.1.2020: 
p.Thomayer z ŘSD přislíbil provedení revize kanalizace kamerou na jaře. Dne 17.1.2020 
proběhl KD: ŘSD požádáno o urychlené provedení revize kamerou (nejpozději do konce 
02/2020). 23.3.2020: z ŘSD dosud žádná odezva, znovu kontaktováno ŘSD. Dne 16.4.2020 
proběhla schůzka na místě samém za účasti ŘSD a firmy, která bude pro ŘSD provádět 
monitoring kanalizace. Stanoven rozsah. Dle prvotní prohlídky specialistou je kanalizace silně 
zanesená, prozatím nelze odhadnout jak jsou či nejsou viditelné prvky propojeny. Dne 
10.6.2020 poslalo ŘSD k rukám mst informaci o přípravě monitoringu na druhou polovinu 
června a s požadavkem na příslib spolufinancování v případě, že se prokáže, že kanalizace 
odvádí i vody ze sousedních RD ("obecní"). 28.7.2020: od ŘSD dosud žádný výsledek 
průzkumu či podklad nedorazil, znovu urgováno. 24.8.2020 od ŘSD po urgencích dorazila 
prozatím jen schematická situace, předáno projektantovi.

Kubík 
(orj) 

prov
oz

Brněnská - oprava mostu pod VZP 
(ZUŠ)

Oprava mostu přes vodoteč pod ZUŠ. Je součástí akce "Brněnská - chodník" jako stavební 
objekt s neinvestičním charakterem. Další popis viz akce "Brněnská - chodník".

prov
oz

II. Základní škola - reko kanalizace v 
budově školy

Oprava ležaté kanalizace pod chodbou budovy školy. 10-11/2019 proběhlo výběrové řízení na 
část 1 (polovina rozsahu). Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil (zveřejněno na E-ZAK + 
osloveno 11 dodavatelů přímo). Probíhá opakované výběrové řízení. Obdrženy 2 nabídky, 
vyhodnoceno, vybraný dodavatel vyzván k doložení dokladů k uzavření smlouvy. Před 
podpisem smlouvy bude nutno provést aktualizaci rozpočtu. 17.2.2020: vybraný dodavatel 
odstoupil od uzavření slouvy, připravováno nové výběrové řízení. 3.3.2020: probíhá nové 
výběrové řízení. 23.3.2020: Vzhledem k současné situaci po dohodě s vedením 2.ZŠ výběrové 
řízení zrušeno. Akce bude připravena do některého z příštích rozpočtů.



Kubík Tyršova - parkovací místa a chodník 387 6622 13277000,00 13017000,00 10614882,00 81,55 2015 - 2017 2017 / 2019 2019 06/2020 09/2020

Kubík Brněnská - chodník 306 1602 250000,00 370000,00 3600,00 0,97 08/2019 - 12/2020 07/2020 - 12/2020

Kubík 329 6207 0,00 500000,00 50780,00 10,16 01 - 08/2020 07/2020 - 10/2020 2020 2021

Lukášová 134 7732 0,00 300000,00 0,00 0,00 výměna vstupních dveří

Lukášová Mateřská škola 171 1923 575000,00 575000,00 575000,00 100,00 6/2020 7/2020

Lukášová Mateřská škola 171 1924 100000,00 100000,00 100000,00 100,00 5/2020 7/2020

Lukášová Mateřská škola 171 9827 182000,00 182000,00 182000,00 100,00 1/2020 7/2020 8/2020

Lukášová I. základní škola 106 7351 600000,00 600000,00 0,00 0,00

Lukášová I. základní škola 106 7355 1283000,00 1689700,00 1689534,00 99,99 1/2020 3-6/2020 6/2020

Lukášová 107 3211 0,00 0,00 0,00 0,00 Přeřazeno - viz org. 284, ORJ 3211", akci zajišťuje Ing. Kubík.

Lukášová 107 3212 0,00 26000,00 0,00 0,00 oprava schodiště před vstupem do budovy školy

Lukášová Novoměstská kulturní zařízení 120 6636 1600000,00 0,00 0,00 0,00

Lukášová Centrum Zdislava 118 5803 0,00 257763,98 257763,98 100,00 Průtoková dotace na pořízení auta.

Lukášová Centrum Zdislava 118 5805 72000,00 592000,00 592000,00 100,00 Ing. Červinka 1-2/2020 7/2020 8/2020

inves
tice

Provedeno zadávací řízení, dne 6.1.2020 uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby. 
Zhotovitelem je COLAS CZ, a.s. 7.2.2020: provedena výběrová řízení a uzavřeny smlouvy na 
zajištění TDS, KBOZP a na zajištění arch.průzkumu. Zajištěno pravomocné prodloužení SP. 
Dne 26.2.2020 označeny stromy určené ke skácení v době vegetačního klidu. 23.3.2020: v 
minulém týdnu označené stromy skáceny. V závěru března obdržena od zhotovitele datová 
zpráva upozorňující na možné komplikace s realizací vzhledem ke koronavirové krizi a 
vyhlášenému nouzovému stavu - bez konkrétnějších údajů. Dne 27.5.2020 předáno staveniště, 
1.6.2020 dle SoD stavba zahájena. Probíhá demontáž stávajících konstrukcí, zemní práce, 
přeložky sítí a nové vedení VO. Oproti PD bude nutná i částečná přeložka kabelu Cetin (jiné 
uložení oproti podkladům) a zřejmě i SATT. 28.7.2020: probíhá realizace stavby, navíc bylo 
nutno pokácet další strom (stávající stromy vysázeny přímo na inženýrských sítích), provést 
dílčí přeložky kabelových tras + v návaznosti na výsledky nově zajištěného HGP a poměry na 
staveništi v souvislosti s trvajícími dešti provedena nová vsakovací jáma. 31.8.2020: pokračují 
stavení práce, stavba vlastního chodníku a parkovacích míst ve fázi dokončování. Řeší se 
problémy s výškovým napojením na stávající chodníky a komunikace, nejvážnější problémy 
jsou u napojení č.p. 853 a u atletického stadionu. Situace je komplikovaná uložením 
inženýrských sítí, jsou nutné další dílčí přeložky a úpravy. Dne 28.8.2020 vydáno dopravním 
úřadem opatření - stanovení dopravního značení. Ke dni 4.9.2020 stavba dokončena a 
převzata od zhotovitele. Dne 29.9.2020 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
stavebním úřadem.

inves
tice

PD na chodníky podél ul. Brněnská mezi autobusovým nádražím a okružní křižovatkou, 
parkovací místa pod ZUŠ a opravu mostu přes vodoteč pod ZUŠ. Akce rozčleněna na několik 
stavebních objektů. Odsouhlasen návrh řešení. Probíhají práce na DUR a jednání s vlastníky 
pozemků. Dne 17.1.2020 proběhl KD: řešeny zejména majetkové poměry a problematika 
elektromobility. Dne 4.6.2020 proběhlo geodetické vytýčení skutečného stavu a možné směny 
s vlastníky u autobusového nádraží. Možnosti předjednány, směna při splnění podmínek 
možná - nutno pokračovat v jednání. 

inves
tice

Sportovní - úpravy fotbalového hřiště 
NMNM

PD úprav fotbalového hřiště v jeho JV části: úprava vstupní části, zpevněné plochy a chodníky, 
oplocení, střídačky, tribuny, … Probíhají práce na DUR/DSP. Dne 8.1.2020 proběhla pracovní 
schůzka za účasti zástupců fotbalistů, na níž proběhlo m.j. upřesnění požadavků na technické 
a materiálové řešení. 7.2.2020: projektant zpracovává PD a zajišťuje potřebná stanoviska a 
vyjádření. Dne 19.2.2020 proběhla prac.schůzka: dohodnuty změny osazení tribun a úprava 
DUR/DSP. Dále upřeněny materiály a technická řešení pro DPS. 3.3.2020: upravená 
DUR/DSP urgována, prozatím neobdržena. 24.3.2020: dosud od projektanta neobdržen žádný 
další podklad, dle sdělení kompletuje projektant stanoviska a vyjádření (většina by měla být k 
dispozici). 21.4.2020: v souvislosti s koronavirovou krizí a vyhlášeným nouzovým stavem 
funguje projektant v omezeném režimu. Kompletní PD ani vyjádření dodány dosud nebyly, 
nicméně byly získány alespoň dílčí stanoviska a podklady. M.j. bude pro provedení 
plánovaných úprav mezi fotbalovým hřištěm a halou požadovat E.ON přeložku svých kabelů – 
projednáno zmírnění požadavku tak, aby bylo možno před provedením této přeložky provést 
alespoň část úprav v místech, kde nedochází k přímé kolizi. Dále projektant poskytl dílčí 
podklady, podle kterých je v současnosti v rámci stavby sportovní haly realizována část 
hrubých terénních úprav souvisejících se sportovní halou. 5.5.2020: vzhledem k časovému 
postupu je nutno řešit provizorní oplocení mezi halou a hřištěm. Projektant přislíbil dodat 
podklady pro poptávku na nové oplocení přednostně. HZS potřebuje pro vydání svého 
vyjádření doložit celkovou stávající kapacitu diváků v areálu fotbalového stadionu - dne 
30.4.2020 vyžádáno e-mailem u provozovatele - SFK. Sdělení obdrženo a postoupeno 
21.5.2020. Prostřednictvím TS zajištěno provizorní oplocení u sportovní haly. Projektant 
přepracoval dle požadavku města PD na definitivní oplocení v průhledném provedení - 
dopřesňuje se finální verze. S TS dohodnuto, že PD na provedení definitivního oplocení bude 
nejprve projednána s nimi - zvážení možnosti realizace TS službami. Dne 9.6.2020 po dodání 
aktuálních podkladů zaslána žádost o přeložku vedení E.ON. 28.7.2020: TS služby připravují 
realizaci definitivního oplocení. Od projektanta přes urgence dosud obdržena pouze 
dokumentace pro provedení definitivního oplocení. Dne 24.6.2020 s E.ON uzavřena smlouva o 
přeložce kabelů NN - termín 17 měsíců (=obvyklý). Dne 19.8.2020 podepsána objednávka na 
provedení definitivního oplocení TS službami, bude provedeno v druhé polovině září. Po 
předání 2 paré projektové dokumentace pro povolení stavby požádáno 17.8.2020 o vydání 
společného povolení a 19.8.2020 o povolení úpravy sjezdu. Rozhodnutí k povolení úpravy 
sjezdu vydáno 26.8.2020 (prozatím bez PM). Vzhledem k problémům při přípravě akce je 
pravděpodobné, že její dokončení (přeložka kabelů NN, střídačky, tribuny, chodník za 
tribunami) přejde do r. 2021. 6.10.2020: probíhá montáž definitivního oplocení. V koordinaci 
provedena i výměna zbývající části skladby pod budoucími zpevněnými plochami a je 
prováděno zajištění kabelů NN v místě definitivního oplocení. 

prov
oz

inves
tice

Investiční příspěvek - zajišťuje MŠ. Jedná se o nákup míchacího kotle. Realizace Technické 
služby a.s.  Realizace provedena dle harmonogramu, akce ukončena.

inves
tice

Investiční příspěvek - zajišťuje MŠ.V březnu bude podána žádost na dodavatele elektřiny 
Centropol Energy,a s.  Realizace provedena dle harmonogramu, akce ukončena.

inves
tice

Akci zajišťuje MŠ. Probíhá jednání s projektantem, připravuje se rekonstrukce toalety pro 
zaměstnance, vybudování sprchy a popř. oprava topení. Realizace provedena dle 
harmonogramu, akce ukončena.

inves
tice

1/2020 jednání s 
firmou

Akci zajišťuje ZŠ. Zahájena projektová příprava, jednání s firmou. Z důvodu úsporných opatření 
v návaznosti na nouzový stav se tato akce nebude zatím realizovat.

inves
tice

Akci zajišťuje ZŠ. Podklady pro výběrové řízení byly předloženy odboru FIN.Během ledna 2020 
bude projednán způsob a vlastní realizace výběrového řízení. Nákup a zabudování myčky 
během 1. poloviny roku 2020. Smlouva podepsána dne 23.4.2020. prodávajícím je firma TeS, 
spol. s.r.o. Chotěboř.  Realizace provedena dle harmonogramu, akce ukončena.

prov
oz

II. Základní škola - reko kanalizace v 
budově školy

prov
oz

inves
tice

Investiční příspěvek - akci zajišťuje NKZ. Jedná se o nákup 550 ks židlí. NKZ prověřují různé 
nabídky (cena, praktické využití apod.).Z důvodu úsporných opatření v návaznosti na nouzový 
stav se nákup nebude realizovat.

inves
tice

inves
tice

Investiční příspěvek - akci zajišťuje CZ. Na akci získána dotace z MAS Zubří země ve výši 
95%. Kompletní podklady pro VZ včetně následné administrace dotace budou probíhat z 
odboru INV, akci z důvodu získání dotace je nutné zajišťovat a financovat příspěvkovou 
organizací.  Realizace provedena dle harmonogramu, akce ukončena.



Lukášová Centrum Zdislava 118 5806 0,00 200000,00 200000,00 100,00 příspěvek na pořízení auta

Lukášová Individulání dotace a dary 323 6111 0,00 2500000,00 2500000,00 100,00 Dotace na výstavbu vícelúčelového sportovního areálu.

Lukášová Vánoční výzdoba  města - Betlém 180 7343 0,00 0,00 0,00 0,00 3/2021 4/2021 10/2021

Sportoviště - hřiště 146 1003 300000,00 465480,00 465479,71 100,00 výjimka ze směrnice 01/2020 05/2020

Sportoviště - hřiště 146 1706 0,00 76200,00 76146,11 99,93

Sportoviště - hřiště 146 2102 150000,00 183020,00 182999,92 99,99 02-04/2020 04/2020 06/2020 09/2020

146 9828 300000,00 300000,00 0,00 0,00 05/2020 10/2020

rekonstrukce uvolněných bytů 126 1040 500000,00 500000,00 115750,36 23,15 01/2020 12/2020

Bytové hospodářství 126 1060 0,00 300000,00 0,00 0,00

NSS - oprava balkonů 134 7729 421000,00 121000,00 3484,80 2,88 06/2020 10/2020

326 4903 600000,00 0,00 0,00 0,00 05-06/2020 03/2021 06/2021

inves
tice

inves
tice

inves
tice

V rámci rozšíření vánoční výzdoby města bude v letošním roce doplněna Betlémská hvězda a 
nápis nad Betlém. Z důvodu úsporných opatření v návaznosti na nouzový stav je doporučeno 
investiční akci přesunout do roku 2021.

Popelkov
á

inves
tice

V rámci realizace díla budou pořízeny nové typy bezúdržbových herních prvků vyrobených z 
HD-PE desek s antibakteriálním povrchem a UV stabilními pestrými barvami s mezinárodní 
certifikací EN 1176 a EN 1177 určených na ul. Hornická a Veslařská v Novém Městě na 
Moravě jako náhrada za herní prvky, které byly v odstraněny v roce 2019 z důvodu 
bezpečnosti jejich provozu. Dne 17.12.2019 byla uzavřena na výjimku ze směrnice SoD se 
zhotovitelem Hřiště 8D s.r.o., Brno (tento typ herních prvků vyrábí pouze tento zhotovitel) s 
termínem realizace nejpozději do 31.05.2020 s tím, že vlastní termín realizace nesmí překročit 
10 dnů od zahájení realizace díla. Na ul. Hornická pod č.p. 972 bude nově instalována věžička 
s tobogánem, jako náhrada za houpačku se skluzavkou, na ul. Veslařská u víceúčelového a 
dopravního hřiště bude instalována velrybí máma se skluzavkou, hnízdem a hnízdečkem pro 
malé děti jako náhrada za houpačku se skluzavkou. Oba typy prvků byly vybrány po setkání s 
rodiči a veřejností na dětských hřištích v září 2019. Dne 21.04.2020 byla zahájena realizace 
díla, dne 24.04.2020 bylo dílo dokončeno a předáno městu. AKCE DOKONČENA. Nové herní 
prvky navedeny do majetku města. Současně byly instalovány na dětská hřiště lavičky v 
provedení zvířátek, na ul. Budovatelů kravička, na ul. Mendlova dinosaurus, na ul. Tyršova 
mamut a na ul. Hájkova traktůrek. Tento mobiliář byl hrazen z provozních protředků. Pod 
velrybí mámu s delfínkama bude zkušebně instalován z provozních peněz nový typ dopadové 
plochy formou pryžových zatravňovacích rohoží. Dodavatelem materálu je stejná firma, instalci 
zajistí TS služby s.r.o. V případě, že se tato dopadová plocha osvědčí, byly by postupně 
dopadové plochy řešeny tímto způsobem. Dopadová plocha bude instalována TS službami až 
v 09-10/2020 - po instalaci je nutné dle vyjádření dodavatele plochu ponechat cca 1 měsíc bez 
vstupu osob tak, aby nedošlo k poškození povrchu a snížení bezpečnosti provozu dopadové 
plochy.

Popelkov
á

inves
tice

V rámci realizace byly instalovány nové záchytné sítě včetně 10 sloupků pod víceúčelové 
sportoviště na ul.Budovatelů "Relaxační park Bezděčka" z důvodu zvýšení bezpečnosti pohybu 
na sportovišti. Zhotovitelem byly TS služby s.r.o.,. AKCE DOKONČENA. 

Popelkov
á

inves
tice

Záměrem je realizovat akci za finanční podpory z Fondu Vysočiny z programu "Odpady a 
ekologická výchova 2020" z podprogramu A "Odpady". Žádost o poskytnutí dotace z Fondu 
Vysočiny byla městem podána  na Kraj Vysočina dne 10.02.2020. Cílem akce je pořízení 
nového oplocení volně umístěných herních prvků na pozemku parc.č. 389/1 u ulice Hájkova za 
domem č. 971 na ul. Hornická v Novém Městě na Moravě, a to z důvodu zkvalitnění podmínek 
pro návštěvníky hřiště. Oplocení bude řešeno kombinací výrobků z recyklátů (různobarevné 
plotovky), kovovými poplastovanými sloupky s úchyty jeklů, lehkými plotovými zaklady z 
recyklátů a kovovými poplastovanými jekly, do hřiště bude vstup na dvou protilehlých stranách 
oplocení z důvodu umoždění vjezdu techniky. Oplocení je řešeno v barevném provedení - 
cihlová, písková. hnědá, šedá.  Akce navazuje na výměnu dvou oplocení v roce 2019. Akci 
měli zajišťovat TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě. Dle sdělení poskytovatele grantu, 
nebylo město vabráno jako příjemce GP. Oplocení hřiště budeme realizovat plně na náklady 
města. Po podání orientační cenové nabídky TS službami, jsme oslovili dalšího případného 
dodavatele pro podání nezávazné cenové nabídky na instalaci nového oplocení. Dle 
vyhodnocení cenových nabídek budeme postupovat dále. Realizují TS služby s.r.o., akce před 
dokončením. Předpoklad dokončení do 31.07.2020.

Popelkov
á

prov
oz

Slavkovice - modernizace 
víceúčelového hřiště

Bude řešeno ve spolupráci se zástupci osadního výboru. Jedná se o obnovu víceúčelového 
sportoviště pro míčové sporty na pozemku parc.č. 65/2 v k.ú. Slavkovice. 

Popelkov
á

prov
oz

Rekonstrukce bytů jsou prováděny v případě uvolnění bytu stávajícím nájemcem bytu. Rozsah 
prováděné rekonstrukce je odvislý od stavu v jakém se byt nachází v době předání. V případě 
bytů 1+0 ve věžových domech (garsoniéry) jsou prováděny kompletní rekonstrukce - výměna 
podlahových krytin, sprch, WC, instalace nových kuchyňských linek vč. spotřebičů (sporák + 
digestoř), elektroinstalace. V bytech 2+1 ve věžových domech je řešena převážně rekonstrukce 
elektroinstalace. Přednostně jsou pro realizaci osloveny TS služby s.r.o., v případě, že 
rekonstrukci odmítnou je řešeno poptávkou u jiných stavebních firem.

Popelkov
á

inves
tice

Jedná se o  změnu zabezpečení vstupního systému do bytových věžových domů č.p. 730, 731 
na ul. Tyršova a č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě.
Stávající vstupy do domů a sklepních prostor prostřednictvím FAB a klíčů budou nahrazeny 
bezklíčovým systémem prostřednictvím samozamykacích zámků včetně kování a přídržného 
magnetu, identifikačních snímačů a čipů. V roce 2018 bylo obdobným způsobem řešeno 
zabezpečení vstupů do bytového domu Drobného č.p. 301. Cílem je zabránění pohybu cizích 
osob, které nejsou návštěvami nájemců domu v domech ve vlastnictví města. Oddělení IT řeší 
instalaci sítí tak, aby byl systém plně funkční.

Popelkov
á (orj) 

prov
oz

Oprava balkonů se střední příčkou v domě č.p. 68 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě. V 
rámci akce bude u 17 balkonů řešena oprava poddlahy - odstranění stávající nefunkční vrstvy 
vč. izolace a oplechování, dlažby, vyrovnání betonového povrchu, apod., v současné době je 
řešeno s TS službami zda budou opravu realizovat. TS služby akci odmítli v celém rozsahu 
realizovat. V současné době je řešen způsob možné realizace s dalším zhotovitelem díla. Po 
vyhodnocení předloženého řešení zpracovaného firmou HCS v roce 2019 na základě 
požadavku NSS a po  projednání s vedením města bude oprava balkonu řešena jiným 
způsobem, po předložení vhodného materiálu a orientační cenové nabídky bude zkušebně 
opraven 1 balkon dle skutečnosti bude následně  uzavřena SoD na výjimku ze směrnice města 
na VZ. Zhotovitrelem díla bude firma Petr Šustr, Oprava bude řešena částečně jiným 
způsobem než bylo zpracováno firmou HCS. Důvodem je zkvalitnění prováděných oprav. 

Popelkov
á

inves
tice

Německého - víceúčelové a dětské 
hřiště pod Betlémem

Realizace akce je odvislá od zahájení výstavby domu Pomněnka. V současné době jsme 
obdrželi informaci o získání dotace s předpokládaným termínem zahájení v 03/2021. Ve vazbě 
na obdržené informace bude požádáno o vyjádření správců sítí a následně o územní souhlas k 
umístění stavby. Dle vydaných stanovisek a rozhodnutí bude pokračováno v realizaci akce. 
Dílo by měli realizovat v 04-05/2021 TS služby s.r.o., 



309 3811 250000,00 250000,00 10347,62 4,14 05/2020 08/2020

318 9316 120000,00 250000,00 205400,00 82,16 05/2020 08/2020

320 6635 200000,00 200000,00 0,00 0,00 05/2020 06/2020 09/2020

Ptáček 135 6109 800000,00 0,00 0,00 0,00 I - IV/2020 V - VII/2020 VI -VII/2020 VIII -IX/2020

Ptáček 135 9521 0,00 500000,00 0,00 0,00

Ptáček Vančurova – chodník 206 7001 250000,00 650000,00 618298,86 95,12 2019 I -V/2020 2019 VI/2020 VII/2020 stavba dokončena 27.07..2020

Ptáček 190 9829 280000,00 280000,00 0,00 0,00 I -III/2020 opravy jsou prováděny dodavatelskou firmou Ekostavby Brno

Řádková 178 6634 40000,00 40000,00 0,00 0,00

Výkup nemovitostí - běžné 319 1013 500000,00 2900000,00 2432252,00 83,87 x x x I-XII/2020 dle požadavků samosprávy nákup pozemků Forýtková, Klapač, Mrkvička

Výkup nemovitostí - běžné 319 9418 300000,00 300000,00 0,00 0,00 x x x X-XII/2020 X-XII/2020 výkup pozemků na výstavbu RD

Výkup nemovitostí - běžné 319 9622 0,00 6600,00 0,00 0,00 výkup od p. Hemzy - pod MK

Vnitřní správa 124 7353 600000,00 0,00 0,00 0,00 x x 10/2020 02/2021 03/2021

Vlček Návratné finanční výpomoci a půjčky 324 1043 0,00 3700000,00 3700000,00 100,00

Aktuální informace ke dni 9.11.2020

Popelkov
á

inves
tice

Masarykova - kontejnerové stání - 
přístřešky

Záměrem je likvidace stávajícího zděného přístřešku na 11 ks popelnic ve vlastnictví SVJ a 
sjednocení umístění nádob na SKO a tříděný odpad na jedno společné stání. Na nově vybrané 
místo budou umístěny přístřešky MODULAR . Tyto přístřešky jsou vhodné pro zastřešení 
kontejnerových stání. Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná. Základ tvoří ocelové 
profily, výplň tvoří děrovaný žárově zinkovaný plech. Rám střechy je tvořen  oblými nosníky, 
střešní rám je vyplněn polykarbonátem. Kotvení je provedeno ocelovými nebo chem. kotvami. 
Součástí nového stání bude i zámková dlažba s obrubami. Tento typ přístřešků byl v r. 2018 
umístěn k červenému věžovému domu č.p. 730 na ul. Tyršova a do místní části Jiříkovice. 
Likvidace stávajícího stání byla odsouhlasena SVJ Masarykova Ing. Čejdíkovou.  Přesné 
umístění nádob a způsob řešení kontejnerového stání bude řešeno ve vazbě na možná nová 
parkovací místa. Ve vazbě na změnu záměru na výstavbu parkovacích míst v této lokalitě bylo 
od výstavby přístřešku upuštěno, umístění přístřešků 2 x 4 kontejnery bude dle domluvy s 
vedením města přemístěno na na ul. Hornickou na stávající stání u SVJ 978-980. Montáž 
přístřešků bude na základě Objednávky č.j. 14039/2020 ze dne 17.06.2020 uzavřené na 
výjimku ze směrnice realizovat firma CITYBREX s.r.o., zadláždění vč. patek budou zajišťovat 
TS služby s.r.o. ve vazbě na vydaná stanoviska správců inženýrských sítí. 

Popelkov
á

inves
tice

Maršovice - kontejnerové stání - 
přístřešky

Záměrem je vybudovat nové kontejnerové stání u č.p. 80 v místní části Maršovice. Na nově 
vybrané místo osadním výborem budou umístěny přístřešky MODULAR . Tyto přístřešky jsou 
vhodné pro zastřešení kontejnerových stání. Konstrukce přístřešku je ocelová žárově 
zinkovaná. Základ tvoří ocelové profily, výplň tvoří děrovaný žárově zinkovaný plech. Rám 
střechy je tvořen  oblými nosníky, střešní rám je vyplněn polykarbonátem. Kotvení je provedeno 
ocelovými nebo chem. kotvami. Součástí nového stání bude i zámková dlažba s obrubami. 
Tento typ přístřešků byl v r. 2018 umístěn k červenému věžovému domu č.p. 730 na ul. 
Tyršova a do místní části Jiříkovice. Montáž přístřešků bude na základě Objednávky č.j. 
14039/2020 ze dne 17.06.2020 uzavřené na výjimku ze směrnice realizovat firma CITYBREX 
s.r.o., zadláždění vč. patek realizovalo SDH Maršovice. AKCE DOKONČENA. 

Popelkov
á

prov
oz

Tyršova - výměna rozvodů ZT, VZT, 
UT v č.p. 731

Předmětem akce je zpracování PD na rekonstrukci společné ZTI, vzduchotechniky a změny 
podlahového vytápění na topná tělesa. V roce 2019 byla realizována rekonstrukce rozvodů vč 
změny způsobu vytápění v hnědém věžovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě 
na Moravě. Stávající stav rozvodů vč. podlahového/stropního vytápění je havarijní, je nutné 
postupně řešit jejich výměnu vč. způsobu vytápění ve všech věžových domech. V 06/2020 bylo 
vypsáno VŘ na zhotovitele, po vyhodnocení podaných nabídek byla dne 14.07.2020 uzavřena 
SoD s firmou CERGO ENERGY s.r.o.

prov
oz

Soškova - oprava chodníku (Luční - 
Hornická)

oprava chodníku by měla navazovat na realizaci okružní křižovatky 
Masarykova ,Soškova,Křičkova

prov
oz

inves
tice

inves
tice

Slavkovice - PD na 3 mostky přes 
potok

inves
tice

Památník obětem 2. sv. války - 
katolický hřbitov

Z důvodů zamítavého rozhodnutí ruské strany  k přesunu ostatků padlých vojáků RA k novému 
památníku, se památník realizovat nebude. Dotace z MO ČR byla vrácena. V současné době 
se hledá řešení, co se stávajícím torzem památníku. Byla oslovena Komise architektury. 
Uvažujeme i o vstupním panelu k expozici o litinových křížích apod.

Vinklerov
á

inves
tice

Vinklerov
á

inves
tice

Vinklerov
á

inves
tice

Vlček 
(orj) 

inves
tice

Nákup automatické pokladny na výběr místních a správních poplatků s automatickým 
účtováním přímo do účetního SW. Pokladna bude umístěn na 2. NP. V 1. fázi bude nasazena 
pouze úhrada správních poplatků. Z důvodu úsporných opatření v návaznosti na nouzový stav 
je radou města doporučeno investiční akci posunout do roku 2021.

inves
tice
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