
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
14. Zastupi te lstva města

konaného dne 14.12.2020

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. 

§ 35 zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020

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, na kontrolních dnech realizačních 
prací a v radě města.
Odbor investic města doporučuje vzít informace k jednotlivým akcím na 
vědomí.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: V návaznosti na přípravu a průběh investičních akcí a velkých oprav pro 
rok 2020 je ve vazbě na v 2. pol. 2019 vzešlý požadavek od členů 
zastupitelstva města předkládána informace o aktuálním stavu těchto 
akcí. Průběh a popis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 1 - tabulka 
investic a velkých oprav.
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Dne 23.11.2020 byl Zastupitelstvem města schválen rozpočet pro rok 
2021. V současné chvíli je ze schválených investičních akcí pro rok 
2021 již vyhlášeno výběrové řízení na  stavební zakázku Komunikace 
kolem ČOV Nové Město na Moravě.  S Krajem Vysočina probíhá intenzivní 
příprava na společném zadání veřejné zakázky na realizaci Kruhového 
objezdu v křižovatce Masarykova - Křičkova - Soškova, vyhlášení zakázky 
je plánováno na druhou polovinu prosince 2020.
S ohledem na připravenost dalších stavebních zakázek města  určených k 
realizaci v 2021 a nutnou koordinaci se stavebními záměry 
ostatních subjektů  či vlastníků (např. SVK. Eon),  budou další výběrová 
řízení vyhlašována postupně začátkem roku 2021.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - tabulka investic a velkých oprav - 12_2020 (Veřejná)

Materiál projednán: průběžně v každém zastupitelstvu města

Přizváni:
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