
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 22.2.2021

Projektové záměry města na období od roku 2022

Radě města je v návaznosti na pracovní diskusi členů ZM dne 25.1.2021 předkládán návrh investičních záměrů 
města na období od roku 2022 seřazených dle priorit dle zájmu: školství a kultura, infrastruktura města, sport, 
nemovitosti města, novostavby kanalizací, velké rekonstrukce ve městě.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený návrh záměrů města na období od roku 2022 a jejich priorit v 
kategoriích: školství a kultura, infrastruktura města, sport, nemovitosti města, novostavby kanalizací, velké 
rekonstrukce ve městě, uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová

Vyjádření: Odbor investic, správy majetku a finanční odbor doporučují předložený 
materiál. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: V návaznosti na proběhlý seminář zastupitelstva města byl vypracován dokument připravovaných 
a zamýšlených stavebních akcí ve městě na období od roku 2022 (příloha č.1). Tyto akce jsou v 
příloze rozděleny do několika kategorií, ke každé kategorii je dále uveden předpokládaný 
objem finančních prostředků investovaný v  letech 2022 - 2030:
1/ Školství a kultura  (25 mil. Kč)
2/ Infrastruktura města (90 mil. Kč)
3/ Sport (50 mil. Kč)
4/ Nemovitosti města (90 mil. Kč)
5/ Novostavby kanalizací (40 mil. Kč)
6/ Velké rekonstrukce ve městě (100 mil. Kč)
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Každá kategorie je navíc seřazena dle priorit realizace daných projektů, kdy č.1 
znamená, že musíme realizovat, č.2 chceme realizovat prioritně s ohledem na finanční 
prostředky co nejdříve atd. 
Navíc je každá tabulka s ohledem na předpokládaný finanční objem v dané kategorii 
předělena čárou tak, kdy projekty nad čarou se svými náklady vchází do finančního 
předpokládaného limitu pro roky 2022 -2030. 

Projekty pod čarou však mohou být také realizovány a to za podmínky:
1/ získání dotace na projekt uvedený v seznamu projektů v dané kategorii
nebo
2/ uspoření financí při VZ a následné realizaci prioritnějšího projektu nad čarou a 
možností tak zařadit a realizovat další uvedené projekty v kategorii.

Poslední dva listy pak shrnují veškeré záměry města z jednotlivých kategorií s dělením na akce do 
5 mil. Kč (drobnější akce) a nad 5 mil. Kč.

Pro roky 2022 - 2030 jsou odborem finančním odhadovány finanční prostředky na 
projekty nad 5 mil. Kč v celkové výši cca 390 mil. Kč. Částka je vyčíslena na základě 
aktuálně dostupných predikcí vývoje ekonomiky v následující letech. Volné zdroje 
jsou upraveny do cenové hladiny roku 2021 obdobně jako ceny jednotlivých 
investičních akcí. Na projekty pod 5. mil. Kč jsou pak vyčleněny v rozpočtu 
samostatné prostředky nad rámec této částky.

Na semináři ZM byl ze strany zastupitele vznesen dotaz týkající se stavu vodovodního řadu na 
ulici Tyršova. V této věci byl na SVK prověřen aktuální stav řadu, přičemž bylo ze strany 
SVK sděleno následující:
-  vodovodní řad na ul. Tyršova od KD směrem  k modrému věžovému domu je proveden v 
materiálu šedá litina DN 100. Realizován byl v roce 1965. V roce 2019 byla provedena ve 
zmiňovaném úseku kompletní rekonstrukce vrchní vrstvy asfaltové komunikace a to v tloušťce 5 
cm. Dle sdělení VAS a SVK má tento vodovod konec životnosti v roce 2055, nebyla na něm žádná 
porucha. Navíc zde není ani předpoklad možného zmenšení kapacity vlivem inkrustace (jsou zde 
napojeny věžové domy, tudíž je zde rychlá obměna vody v potrubí a nehrozí tedy jeho zarůstání 
či jiné destrukce). 

Z výše uvedeného důvodu není rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Tyršova zařazen mezi 
prioritní projekty města (příloha č.1) s tím, že případná rekonstrukce tohoto vodovodu se bude 
provádět současně s další rekonstrukcí komunikace v daném úseku (nejdříve za 15 let, pokud 
nebude zvýšená četnost poruch na tomto vodovodu).

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - projektove zamery mesta pro nasledujici roky.pdf 
(Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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