
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 18.1.2021

Informace o průběhu investičních akcí města 2021

Předmětem předkládaného materiálu je:
- pravidelná informace o stavu jednotlivých investičních akcí a velkých oprav v roce 2021. Podklad materiálu 
tvoří souhrnná tabulka akcí, která je pro tuto potřebu průběžně aktualizována a je přílohou č. 1 tohoto 
materiálu.
- informace - seznam akcí a prací, které budou v r. 2021 na základě vzájemné dohody pro město NMNM 
provádět TS služby s.r.o.

§ 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. 2021.
- seznam akcí a prací, které budou v r. 2021 na základě vzájemné dohody pro město NMNM provádět TS 
služby s.r.o.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

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: V návaznosti na přípravu a průběh investičních akcí a velkých oprav pro 
rok 2021 je Radě města předkládána informace o aktuálním stavu těchto 
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akcí. Průběh a popis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 1 - tabulka 
investic a velkých oprav.

Dále předkládáme v návaznosti na projednání dne 6.1:2021 s TS 
službami, s.r.o. seznam akcí a prací, které budou v r. 2021 na základě 
vzájemné dohody realizovat v plánovaných termínech TS služby s.r.o.: 
- úpravy 4 BJ, T: 28.2.2021 
- úprava přechodu ul. Sportovní u KD, T: 31.8.2021 
- oprava chodníku + obruby ul. Malá (před viaduktem), T: 06-08/2021 
- kontejnerová stání ul. Jánská, Rokytno, T: 06-11/2021 
- zpevnění pro SDH Rokytno, T: 06-11/2021
- VO Slavkovice, T: 06/2021
- VO Hájkova, T: 05-09/2021 
- reko elektro Rokytno hasičárna, T: (kdykoliv v průběhu roku - např. 
v době nepříznivého počasí) 
- osázení koupaliště zelení, T: 10-12/2021 
- opravy hřišť, T: do 30.6. 2021
- opravy komunikací, T: 31.5.2021 
- vodorovné dopravní značení, T: 30.6.2021

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - tabulka investic a velkých oprav - 01_2021 (Veřejná, 
Neanonymizovaná)

Materiál projednán: průběžně v každé radě města

Přizváni:
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