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

Dobiáš provoz 136 9832 70000,00 70000,00 68551,84 97,93 x x x 05/2021 06/2021

Dobiáš investice Lesní - chodník příprava 348 3302 500000,00 0,00 0,00 0,00 2020/11 x x 8/2022 10/2023 Zahájení stavby  bylo investorem tj, fi. eon posunuto na   na rok 2022.

Dobiáš investice cyklostezka - NMNM x Nová Ves 251 1043 0,00 70000,00 58767,52 83,95 10/2019 2019 4/2020 06/2020 11/2020

Dobiáš investice Pohledec - kabelizace VO 256 9629 1700000,00 1890000,00 0,00 0,00 6/2021 05/2021 x 07/2021 11/2021

Dobiáš investice 203 1046 0,00 5340000,00 3053032,68 57,17 08/2020 11/2020 12/2020 01/2021 11/2021

Dobiáš investice 317 9406 230000,00 10000,00 2422,48 24,22 05/2020 06/2020 x 10/2020 01/2021

Dobiáš investice Zahradní - PD veřejného osvětlení 202 7603 1100000,00 71000,00 0,00 0,00 12/2020 05/2021 x 8/2022 10/2023

Dobiáš investice Cyklostezka Nečasova - Žďárská 250 4703 700000,00 400000,00 0,00 0,00 10/2020 1/2021 05/2020 07/2021 07/2022

Dobiáš investice Jiříkovice - kabelizace VO 356 9231 1150000,00 1150000,00 0,00 0,00 05/2021 06/2021 x 07/2021 11/2021

Dobiáš investice Hájkova - VO 385 2104 150000,00 150000,00 137024,90 91,35 04/2021 05/2021 x 06/2021 10/2021

Dobiáš investice Rokytno - rozšíření VO 212 9726 0,00 50000,00 0,00 0,00 07/2021 08/2021 x 08/2021 09/2021

Fila (orj) provoz 122 9723 50000,00 50000,00 0,00 0,00 x x x 03/2021 12/2021 Akce dokončena

Schválený 
rozpočet

Slavkovice - výměna zastaralých 
svítidel VO

Výměna 14ks zastaralých  svítidel za svítidla LED ve Slavkovicích. Byla 
zajištěna dodávka svítidel. Vlastní výměna svítidel byla provedena  
pracovníky TS v průběhu června . Akce je  v současnosti dokončena.

Stavba byla dokončena a zkolaudována.V  květenu  2021 byly proplaceny 
náklady investorovy stavby tj. Mikroregion Novoměstsko, a to po provedené 
kontrole ze strany IROPu. Tímto je stavba ukončena.

Na stavbu zpracovává dokumentaci fi. Emont NMNM. Stavba bude členěna 
na dvě části, tj etapa zahrnující státní silnici s chodníkem a etapa zahrnující 
obytnou část pod prodejnou.Stavba bude prováděna v součinnosti s fi eon, 
která bude investorem stavby a vysoutěží dodavatele, se kterým město 
uzavře smlouvu na položení přípolože vedení veřejného osvětlení.Zemní 
práce budou hrazeny fi. eon, kabeláže, svítidla a stožáry městem. V 
současnosti  byla  dokončena PD a zajištěna dokladová část. Dále byla 
podána žádost   na stavební úřad o zahájení stavebního  řízení.

účelová komunikace podél čističky 
odpadních vod

Na stavbu je vydáno stavební povolení.Bylo provedeno výběrové 
řízení,které vyhrála fi. AQASYS ŽR.Stavba byla zahájena předáním 
staveniště dne 11.1. 2021. V  rámci stavby byly odstraňeny  stromy, u 
kterých by mohl být narušen kořenový systém. Byly  předloženy úpravy 
projektu řešící  odstranění nenosných plastických jílů  a zvětšení poloměru 
zatáček  pro výjezd  vozidel v délce až  22m. V návaznosti na prováděné 
geologické a statické zkoušky byly upravovány  s dodavatelem  změnové 
listy k nacenění vícenákladů. Geologická podloží byly nestejnorodá a 
vykazovaly v různých částech kominikace rozdílná podloží s odlišnou 
zatížitelností. V rámci provádění stavby byla sejmuta ornice po celé délce 
komunikace, zhotoveno odvodnění podzemních vod, jsou průběžně 
provedeny nové zkoušky únosnosti terénu a dle výsledků se přizpůsobuje 
skadba nosných vrstev komunikace. Doplňují se se geodetické  podklady 
pro výkup pozemků v souvislosti s rozšířením nájezdu na silnici. V 
současnosti je  dokončeno položení celé podkladové vrstvy komunikace a  
jsou  prováděny práce pro vyztužení, odvodnění a zpevnění okrajů 
komunikace. 

Olešná - kabelizace veřejného 
osvětlení

Staba byla dokončena.  Kolaudace stavby se uskutečnila dne  26.1. 2021. 
S ŘŠD bylo  zřízeno věcné břemeno na pozemek pod silnicí I.třidy. Stavba 
je tímto dokončena.

Zahájení stavby bylo investorem  tj. eon posunuto  na rok 2022.Na akci bylo 
vydáno stavební povolení.  V současnosti bylo   doplněno rozhodnutí 
orgánů státní správy města -povolení ke  zvláštního užívání silnic a práce v 
pásmu vodního toku spadající pod vodoprávní úřad. 

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Stavba se dělí na dvě etapy. 
První část zahrnující  úsek pravé strany Kazimírova rybníku je určena i pro 
motorová vozidla. Druhá zbývající část od Jelínkova mlýnu po ul. 
Německéjho na Betlémě je určena výhradně pro cyklisty.Na stavbu bude 
požádáno o získání dotace pro motorovou část z Fondu Vysočinu, pro 
nemotorovou část z programu IROP. Stavba cyklostezky nebo její část 
bude zahájena po získání dotace z těchto programů. 

Stavba je vyvolanou investicí. Společnost eon z důvodu  podpětí v horní 
části Jiříkovic požaduje  urychlenou kabelizavi rozvodů NN. Společnou PD 
pro eon a město připravuje již  projektová kancelář  PK Brno.Uskutečnila se 
jednání s obyvateli Jiříkovic za přítomnosti zástupce města.V současnosti 
jsou výstupy z jednání přenášeny do PD. Vlastní stavba bude prováděna v 
součinnosti s fi eon, která bude investorem stavby a vysoutěží dodavatele, 
se kterým město uzavře smlouvu na položení přípolože vedení veřejného 
osvětlení.Zemní práce budou hrazeny fi. eon, kabeláže, svítidla a stožáry 
městem.  

Na stavbu byla dokončena  zjednodušená projektová dokumentace. Stavba 
zahrnuje montáž 3 sloupů VO a 150m kabeláže. Stavbu provedou TS 
NMNM. V současnosti bylo vydáno stavební povolení, které nabylo  právní 
moci dne 8.června 2021. TS zahálily stavbu  a  provedly výkopové i 
elektrikářské práce. V současnosti  jsou zajišťovány podklady k provedení 
kolaudace stavby. 

Byla zpracována PD  na rozšíření VO o jeden sloup s kabelovým přívodem, 
který bude současně využit pro umístění  úsekového radaru. V současnosti 
byl vydán stavební souhlas s umístěním stavby, byla uzavřena smlouva s 
majitelem pozemku.  V současnosti  je postaven nový stožár VO s 
přívodním vedením VO. Kolaudace stavby se předpokládá v průběhu 
měsíce září.   

Rokytno - oprava el. instalace v č.p. 
49
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Fila (orj) provoz Jiříkovice - oprava kapličky, PD 119 9230 70000,00 70000,00 0,00 0,00 x x x x x Po dohodě bude řešit odbor ŠKSV

Fila provoz 299 6408 200000,00 200000,00 0,00 0,00 x 05/2021 06/2021 07/2021 09/2021

Fila provoz Sportovní hala 299 6603 0,00 620000,00 11381,73 1,84 x x x 02/2021 12/2021

Fila provoz Jiříkovice - oprava fasády KD 299 9232 250000,00 420000,00 0,00 0,00 x x 11/2021 05/2022 07/2022

Fila provoz Městské lázně - oprava čerpadel 233 2305 300000,00 300000,00 0,00 0,00 x x x 02/2021 12/2021

Fila investice Městské lázně – Informační nástěnka 233 2306 20000,00 20000,00 19989,00 99,95 x x x 02/2021 04/2021 Akce dokončena.

Fila investice 260 9906 450000,00 710000,00 708608,65 99,80 12/2020 10/2014 02/2021 04/2021 06/2021 Akce dokončena

Fila investice 359 9724 50000,00 50000,00 0,00 0,00 x x x 07/2021 09/2021

Grepl investice 208 7360 650000,00 650000,00 42652,50 6,56 x x 6/2021 7/2021 07/2021

Grepl investice 182 7345 2000000,00 3218000,00 0,00 0,00 2017 x 09/2021 10/2021 12/2021

Hemza provoz Obnova rybníka Zichův - PD 100 6703 280000,00 280000,00 107320,00 38,33 2021-2022 2022 x x x Probíhají projekční práce, probíhají jednání v rámci výkupů pozemků.

Hemza provoz 100 9636 95000,00 83800,00 1723,00 2,06 03-08/2021 09-10/2021 12/2021-01/20222 04/2022 05/2022

Hemza provoz 100 9637 50000,00 50000,00 15000,00 30,00 x x 03/2021 04/2021 09/2021

Hemza provoz 100 9825 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 05/2020 - 01/2021 02-04/2021 09-10/2021 2022 2022

Hemza provoz I. Základní škola - odborné učebny 274 7337 0,00 11142000,00 8821936,00 79,18 2016-2017 2017 2017-2018 06/2018 07/2021

Hemza investice 247 3804 5900000,00 9800000,00 1190464,71 12,15 05/2019-12/2020 07/2020-02/2021 11/2020-03/2021 04/2021 10/2021

Hemza investice 316 9720 0,00 100000,00 0,00 0,00 11/2020-06/2021 07-08/2021 08-09/2021 09/2021 09/2021

Hemza investice Masarykova - kanalizace 304 3801 2528000,00 3031643,00 3031643,00 100,00 2014 2014 2020 09/2020 06/2021

Hemza investice Slavkovice - přemístění VDJ 312 9826 650000,00 189923,00 0,00 0,00 2020 - 2021 2021 2021 2021 2021

Školní - výměna vrat na spodní 
garáže č. p. 448

Výměna 2ks vrat v budově č.p.448 na ul. Školní (SDH). Smlouva uzavřena 
se Stanislavem Pekárkem, IČ: 60668296 (Lomax). Realizace dle plánu.

Finanční prostředky na postupné dovybavení sportovní haly - přesun z roku 
2020.

Z důvodu nezahájení prací město odstoupilo od kupní smlouvy a akce bude 
přesunuta na rok 2022.

Operativní výměny jednotlivých čerpadel. Výměny se budou realizovat 
postupně.

Studnice – rekonstrukce obecní 
budovy

Rokytno - výcviková základna 
mladých hasičů

Jde pouze o vybudování zpevněné plochy pro cvičení požárních sportů. 
Realizace TS služby dle harmonogramu prací.

MěÚ - Výměna 2 ks hraničních 
Firewall

MěU - Výměna 2 ks hlavních Firewallů metropolitní sítě města -  výměna 
hraničních firewallů, původní firewally jsou již zastaralé byly pořízeny v roce 
2015 a v letošním roce už nebude možné prodloužit u nich technickou 
podporu. Z bezpečnostní hlediska IT je nutná jejich výměna za nové. 
Koncem června 2021 bylo zrealizováno výběrové řízení a uzavřena 
smlouva s dodavatelem. Dodavatel do 18.7.2021 nové firewally dodá, 
nainstaluje a zaškolí oddělení IT.

Výpočetní technika - Harmonizace 
prostorových dat a IDM pro NMNM

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.&nbsp; 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. Realizace akce byla 
plánována do roku 2021.&nbsp;Vzhledem k tomu, že v roce 2020 se měnil 
hardware i virtualizační platforma, který je nutné mít ve veřejné zakázce 
popsaný při nákupu software, bude veřejná zakázka vypsána v 2-3.čtvrtletí 
2021.

Pohledec - výměna požeráku nádrže 
Koupaliště + oprava nátok. šachty

Probíhají projekční práce, byl proveden kamerový průzkum stavu 
odtokového potrubí z požeráku skrz hráz - je v pořádku.

Pohledec - odstraň.sedimentu z 
odtok.struhy pod výústí dešť.kanal.
+oprava čela a zpevnění břehu

Byla provedena prořezávka křovin, probíhá odstraňování sedimentu při 
vhodných klimatických podmínkách (vyschnutí okolních pozemků a 
příjezdové cesty).

Slavkovice - oprava čelní hráce a 
pravé boční zdi návesního rybníka

V rámci VŘ na zhotovitele stavby byla obdržena pouze jedna nabídka za 
148% rozpočtové ceny, rozhodnuto o zrušení VŘ a o přesunu realizace 
akce do r. 2022 s tím, že nové VŘ bude spuštěno cca v září.

Stavební část stavby dokončena, dodávka vybavení interiéru dokončena, 
probíhá dokladové dokončování akce a příprava pro podání žádosti o 
závěrečnou platbu dotace na IROP. Současně probíhá příprava na řešení 
prodlení dodavatele vybavení s termínem dodání předmětu plnění. Dále 
jsou řešeny průběžné kontroly ze strany IROP. 

Masarykova - řešení bezpečnosti 
provozu I.

Stavba v realizaci, zhotovitel M-SILNICE a.s. Pardubice. Ze strany města je 
zajišťována součinnost s SVJ přilehlých bytových domů ohledně stavebních 
úprav parkovišť a příjezdových komunikací ze strany zhotovitele stavby 
okružní křižovatky.

Rokytno - odkanalizování hasičárny 
přípojka 

Probíhá projekční příprava, projektant opakovaně urgován k dokončení 
projektu, realizace současně či v návaznosti na stavbu hlavního 
kanalizačního řadu pod investorstvím SVK, který bude realizován ve 
spolupráci se soukromým investorem v r. 2021.

IP SVK, stavba dokončena, zhotovitel TMV s.r.o. Bystřice n/P, probíhá 
dokladové dokončování akce.

IP SVK, komplikace s komunikačním připojením příjezdové cesty k 
vodojemu na stávající silniční síť jsou vyřešeny, je dokončována projekční 
příprava.
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Hemza investice 376 9721 392000,00 4632789,00 4632789,00 100,00 2020 2020-2021 2021 2021 2021

Hemza investice Hlinné - kanalizace 280 9102 5663000,00 5046757,00 0,00 0,00 2009-2020 2010-2020 2020-2021 03/2021 09/2022

Hemza investice Žďárská - odvodnění ul. u DPS 381 7731 100000,00 114000,00 113641,99 99,69 10/2020-01/2021 02/2021-04/2021 03/2021 05/2021 05/2021 DOKONČENO

Hemza investice 379 6638 0,00 147518,56 0,00 0,00 10/2019-12/2020 x 10-12/2021 04/2022 06/2022

Hemza investice 205 1916 5650000,00 5469920,00 8470,00 0,15 2017-2018 2019 01-02/2021 04/2021 08/2021 Stavba v realizaci, zhotovitel AQUASYS spol. s r.o. Žďár nad Sázavou.

Hemza investice 204 1915 1930000,00 2290157,00 2000080,00 87,33 2017-2018 2019 01-02/2021 04/2021 08/2021

Hemza investice Pohledec – chodník 270 9620 1250000,00 1250000,00 0,00 0,00 2017 2018 01-02/2021 08/2021 09/2021

Hemza investice 279 6642 1500000,00 0,00 0,00 0,00 10/2019-12/2020 x 10-12/2021 04/2022 06/2022

Hemza investice 327 6110 311000,00 1061000,00 1056771,00 99,60 2019-2020 2020-2021 11/2020-03/2021 04/2021 10/2021 IP SVK, stavba v realizaci zhotovitel M-SILNICE a.s. Pardubice

Hemza investice 201 6104 12469000,00 0,00 0,00 0,00 2017-2018 2018-2019 12/2021-02/2022 03/2022 08/2023

Hemza investice 357 6704 200000,00 200000,00 0,00 0,00 x x x x x

Hemza investice 358 9638 250000,00 250000,00 0,00 0,00 2021 2021-2022 x x x IP SVK, probíhají projekční práce.

Hemza investice 394 6105 15000000,00 658000,00 19674,60 2,99 10/2017-04/2021 01/2020-05/2021 12/2021-02/2022 03/2022 08/2023

Hemza investice 365 5901 80000,00 80000,00 0,00 0,00 2021 2021-2022 x x x IP SVK, probíhají projekční práce.

Hemza investice Smetanova - reko. MK po kanalizaci 366 5902 100000,00 185000,00 11132,00 6,02 03/2021-11/2021 10/2021-05/2022 x x x Probíhají projekční práce, koordinováno se související akcí SVK.

Hemza investice Malá - přeložky vodovodních přípojek 375 3610 0,00 30000,00 0,00 0,00 03-08/2021 08-09/2021 09/2021 10/2021 10/2021

Rokytno - novostavba vodovodu a 
kanalizace - CHALUPY ROKYTNO - 
IPSVK

IP SVK, stavba v realizaci, zhotovitel VHS Bohemia a.s., Brno, částečně 
financováno ze strany soukromého investora.

IP SVK, stavba v realizaci, zhotovitel sdružení AQUASYS spol. s r.o. a SPH 
stavby s.r.o.,  je čerpána dotace OPŽP, ze strany města je opět zajišťována 
spolupráce na této akci, a to zajištění projektových dokumentací a podkladů 
pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky 
připojovaných nemovitostí.

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

Se zhotovitelem stavby RESTART-STUDIO s.r.o. byla uzavřena dohoda o 
ukončení smlouvy o dílo, realizace akce je přesunuta do návrhu rozpočtu na 
r. 2022.

Drobného – rekonstrukce ulice úsek 
Smetanova - Výhledy

Drobného - rekonstrukce kanalizace 
úsek Smetanova - Výhledy

IP SVK, stavba v realizaci, zhotovitel AQUASYS spol. s r.o. Žďár nad 
Sázavou.

Stavba v realizaci, zhotovitel Dopravní Stavby Silnic s r.o., Praha, Stavba je 
koordinována se souvisejícími stavbami rekonstrukce NN, VO a datových 
sítí města NMNM a SATT.

Rekonstrukce vodovodní přípojky 
KD, včetně zpevněných ploch ke 
smuteční síni

Se zhotovitelem stavby RESTART-STUDIO s.r.o. byla uzavřena dohoda o 
ukončení smlouvy o dílo, realizace akce je přesunuta do návrhu rozpočtu na 
r. 2022.

Soškova - okružní křižovatka - RVK - 
IP SVK

Soškova - novostavba vodovodu a 
kanalizace - Centrum služeb a 
řemesel

IP SVK, proběhl převod investorství stavby z SVK na Město z důvodu 
možnosti čerpání dotace z MPO.

Obnova rybníka Zichův - výkupy 
pozemků

Výkupy pozemků v návaznosti na upřesnění projekčního řešení stavby. 
Probíhají jednání s vlastníky pozemků.

RD Pohledec - PD kanalizace - 
IPSVK

Centrum služeb a řemesel ul. 
Soškova

Projekční příprava technické infrastruktury dokončena, běží povolovací 
řízení, nyní je v souvislosti s připravovanou žádostí o dotaci zadávána 
projekční příprava demolic některých stávajících objektů. Následně bude s 
SVK připraveno společné VŘ na zhotovitele stavby. Stavba je koordinována 
se stavbou investora EG.D (sítě VN a NN). Do zahájení realizace stavby je 
z pohledu všech investorů nutné UPŘESNIT PARCELACI ŘEŠENÝCH 
PLOCH PRO UPŘESNĚNÍ POČTU, UMÍSTĚNÍ A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK A SJEZDŮ NA PARCELY. S ohledem na 
aktuální HMG zajišťování dotačních prostředků bude s největší 
pravděpodobností VŘ na zhotovitele stavby zahájeno až koncem r. 2021 (v 
návaznosti na rozhodnutí spustit VŘ až po přiznání dotace) realizace stavby 
tedy bude zahájena až na jaře r. 2022. Dne 24.2.2021 nově rozhodnuto o 
rozšíření projekčního rozsahu akce o provedení terénních úprav budoucích 
parcel - probíhá zadání projekčních prací. Dne 24.3.2021 byla schválena 
cenová a termínová nabídka na PD terénních úprav, PD bude dokončena 
vč. dokladové části do 30.6.2021, následně proběhne povolovací řízení. 
Možný termín pro komplexní podání žádosti o dotaci se tedy posouvá do 
08/2021. Doplnění dne 14.7.2021: PD terénních úprav ještě nepředána, 
urgováno. Doplnění dne 24.8.2021: PD terénních úprav je dokončena, 
probíhá zajišťování dokladové části pro zahájení povolovacího řízení

Smetanova - Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace - IP SVK

Probíhají projekční práce, v rozpočtu prozatím prostředky pouze na 
projekční přípravu, v případě reálnosti realizace ještě v r. 2021 bude 
rozpočet povýšen i o prostředky na vlastní realizaci. Akce přímo souvisí s 
akcí SVK - Novostavba vodovodu pro smuteční síň - nutno realizovat 
současně.



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

Hemza investice Malá - přípojky na parcelu č. 947 372 3607 0,00 190000,00 0,00 0,00 02-05/2021 06-07/2021 07/2021 08/2021 09/2021

Hemza investice 388 3608 0,00 70000,00 0,00 0,00 03-08/2021 08-09/2021 09/2021 10/2021 10/2021

Hemza investice 265 5201 0,00 250000,00 0,00 0,00 10/2021-04/2022 01-04/2022 x x x

Hemza investice 206 1064 0,00 150000,00 0,00 0,00 01-05/2021 x 06-09/2021 10/2021 04/2022

Hradil investice 123 1928 0,00 450000,00 0,00 0,00

Jamborová investice Územně plánovací dokumentace 363 1025 600000,00 1045000,00 0,00 0,00

Janovská provoz Terénní stezky pro horská kola 115 1004 350000,00 350000,00 0,00 0,00 x x 7/2021 9/2021

Janovská investice 373 1063 0,00 6201500,00 5925370,00 95,55 x x x x 2/2021 Traktor s příslušenstvím zakoupen, uzavřeno.

Klapačová provoz 119 7359 50000,00 50000,00 0,00 0,00 10-11/2020 10-11/2020 02-03/2021 2021 2021

Klapačová investice 134 7733 63000,00 107000,00 107000,00 100,00 4/2020 - 9/2020 2/2021 4/2021

Klapačová investice 106 7351 0,00 0,00 0,00 0,00 05/2021 7/2021 2021

Klapačová investice 106 7362 0,00 115000,00 114871,70 99,89 - - - - - 01/2021 pánev a její montáž dodána do ZŠ 01/2021

investice I. Základní škola - kotel pro ŠJ 106 7363 0,00 600000,00 0,00 0,00 5/2021 2021

Klapačová investice Výlepové plochy 120 1062 210000,00 210000,00 0,00 0,00 - - - 2021 -

Klapačová investice 118 5805 0,00 515390,20 515390,20 100,00 průtok dotace ze st. rozpočtu

Probíhají projekční práce, v rozpočtu prozatím pouze prostředky na 
projekční přípravu, v návaznosti na požadavek realizovat přípojky ještě v 
letošním roce bude částka rozpočtu aktualizována v průběhu projekčních 
prací po upřesnění nákladů na realizaci. Doplnění dne 26.5.: PD dosud 
nepředána z důvodu zjištění, že stávající plynovod je v soukromém 
vlastnictví, je zajišťován souhlas tohoto vlastníka s napojením nové 
přípojky. Doplnění dne 14.7.2021: PD dokončena, běží povolovací řízení 
stavby, poptána cenová nabídka na realizaci stavby od společnosti 
AQUASYS a.s. v souvislosti s realizací jejich stavby na ul. Drobného.

Malá - Novostavba vodovodu pro 
smuteční síň - IP SVK

IP SVK, dne 2.2.2021 odeslána žádost o zařazení akce do plánu investic 
SVK s požadavkem na urgentní přípravu tak, aby stavbu bylo možné 
realizovat ještě v letošním roce. V rozpočtu prozatím pouze prostředky na 
projekční přípravu. Po upřesnění rozsahu stavby bude tato částka povýšena 
o prostředky na její realizaci. Doplnění dne 29.3.2021: Dne 16.3.2021 
proběhl výběr staveniště, zde bylo dohodnuto rozdělení stavby na část SVK 
(hlavní vodovodní řad) a na část města (vodoměrná šachta a přeložky 
přípojek). Na část města byla projektantem předložena cenová nabídka, 
dne 24.3.2021 byla schválena, akce bude zařazena do rozpočtu města a 
projekční práce budou objednány. Byl avizován možný problém s termínem 
realizace ještě v letošním roce z důvodu časové náročnosti přípravy. 
Doplnění dne 26.4.2021: Probíhají projekční práce. Doplnění dne 
26.5.2021: Probíhají projekční práce. Doplnění dne 14.7.2021: probíhají 
projekční práce.

Pavlovova - úprava křižovatky s ul. 
Žďárskou

Byla zajištěna cenová a termínová nabídky od zpracovatele PD - společnost 
SANTIS a.s., bude provedeno zadání projekčních prací - uzavření SOD.

Černý rybník - ekologická 
pozorovatelna

Zpracován projekční návrh, projednáno s CHKO i se stavebním úřadem, je 
poptáván zhotovitel - problematické z pohledu kapacit této profese a 
požadavků na cenu

Městská polici - pořízení služebního 
vozidla

Jedná se o akci Mikroregionu Novoměstsko. Stavba byla zahájena 
dodavatelem firmou  DIRTY PARKS, s.r.o., probíhají přípravné práce na 
singletracích.

Nákup techniky pro lesní 
hospodářství

Vratislavovo nám. - restaurování 
sousoší "Pohřeb v Karpatech"

V rámci Programu regenerace MPZ a MPR ČR bylo naplánováno 
restaurování nemovité kult. památky. MK v 02/21 zaslalo rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. Ukončeno výběrové řízení na zhotovitele, realizuje se 
podpis smlouvy. Podepsána smlouva o dílo. 1.5.2021 zhotovitel zahájí 
realizaci díla. Dokončení a předání nejpozději do 30.9.2021. Smluvní cena 
ve výši 58 650 Kč včetně DPH. Probíhají restaurátorské práce. Práce 
ukončeny, na začátku 09/2021 proběhne kolaudace.

NSS - rekonstrukce střediska osobní 
hygieny na DPS 

Spolufinancované Fondem Vysočina - Investujeme v soc. službách. 
Zhotovitel vybrán Petr Šustr (uzavřeno SOD). Dne 15.2.2021 předáno 
staveniště zhotoviteli. Dne 9.4.2021 proběhne kolaudace. 7.5.2021 
slavnostní otevření SOH.

I. Základní škola - klimatizační 
jednotka ve školní jídelně

V 05/2021 proběhne projektová příprava na klimatizaci do vývařovny a 
jídelny v ZŠ. Cca 07/2021 proběhne výběrové řízení na zhotovitele. Nebude 
realizováno.

I. Základní škola - el. pečící pánev 
pro ŠJ

Klapačová 
(orj) 

kotel do školní jídelny - vypsáno VŘ na dodavatele. Ukončeno VŘ, vybrán 
dodavatel GOZ GASTRO s.r.o., Brno. Smluvní cena ve výši 695 982,44 Kč 
včetně DPH. 7.7.2021 zahájeny st. úpravy, reálný předpoklad instalace do 
14.8.2021. Prozatím neproběhla montáž kotel, čeká se na dodání.

Systém výlepových ploch po NMNM bude diskutován s vedením města a 
NKZ. Aktuálně se prověřují vhodná místa a vhodná forma výlepových ploch. 
Připravuje se materiál do Komise archit. a rozvoje města, jsou k dispozici 
cenové nabídky. 

Centrum Zdislava - reko šaten pro 
klienty IP



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

Klapačová investice Investiční dotace - Pomněnka 323 4904 2500000,00 2500000,00 0,00 0,00 - - - 2021 -

Kos investice Rokytno - SDH – pořízení automobilu 277 9715 200000,00 350000,00 0,00 0,00 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 12/2021

Kramárová investice 211 1704 0,00 20000,00 0,00 0,00 - - - - 06/2020 akce stavebně dokončena, zbývá uhradit částku za vynětí ze ZPF.

Kramárová investice Bělisko - chodník - PD 259 1108 0,00 127050,00 127050,00 100,00 02/2021 02/2021 - - -

Kramárová provoz 220 3209 4200000,00 4570428,00 55660,00 1,22 2020-01/2021 - 02-03/2021 07/2021 09/2021

Kramárová investice 297 9633 500000,00 500000,00 168750,00 33,75 08/2020-12/2021 10-12/2021

Kramárová investice 339 4704 41000,00 141000,00 0,00 0,00 2020-02/2021 03-04/2021

Kramárová investice Malá - smuteční síň 389 3609 0,00 152000,00 198,00 0,13

Kramárová investice 374 6644 0,00 11000100,00 5418283,26 49,26

Kramárová investice Mendlova - parkovací místa 273 3901 0,00 90000,00 0,00 0,00

Kubík (orj) investice 171 6640 150000,00 150000,00 0,00 0,00 04 - 10/2021 10/2021

Investiční akce Diakonie ČCE. FP budou vyplaceny po podání žádosti 
formou dotace. Předpoklad zahájení stavby - léto 2021. Dne 15.2.2021 
zahájeno řízení o stavebním povolení. Vydáno stavební povolení s PM dne 
11.3.2021. Probíhají jednání  ohledně způsobu a zdrojů financování.  
Předpoklad zahájení stavby - jaro 2022. Do konce 08/2021 bude vyhlášena 
veřejná zakázka na stavební práce. Zažádáno o fin. příspěvek na Kraji 
Vysočina.

Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min.vnitra a 300 tis. Kč Kraj 
Vysočina. Celková částka cca 900 tis. Kč

Budovatelů - chodník Billa - Městské 
lázně

PD předána (Ing. Tomáš Petr), majetkově dořešeny pozemky, podána 
žádost o sloučené povolení UR/SP, do konce července na vyzvání nutno 
doplnit chybějící podklady pro vydání SP

II. Základní škola - vestavba výtahu a 
modernizace učeben

V únoru schváleno zadání zakázky na 3 části (stavba, vybavení, IT), 
začátkem března vyhlášeno VŘ rozděleno na 3 části, VZ na stavební část 
se opakuje, na dodávku vybavení a IT vybráni nejvhodnější uchazeči, 
realizace plánována na 06-08/2021. Ke dni  24.5.2021 uzavřeny smlouvy se 
všemi třemi dodavateli (stavba  - KB Stavební s.r.o., vybavení - KANONA 
a.s., IT vybavení -  Z+M partner, spol. s r.o.) Dne 19.5.2021 proběhla 
koordinační schůzka všech realizačních firem, TDS, zástupců školy a města 
a to z toho důvodu, aby si firmy sdělily své vzájemné požadavky na 
připravenost tak, aby nedošlo v rámci postupných fází realizace ke vzniku 
vad  a nedostatků, které by případně mohly bránit zdárnému ukončení 
realizace projektu. Stavební část  běží, k dokončení této části dojde koncem 
července 2021. Projekt podpořen z prostředků EU.

Pohledec – nová lokalita RD 
Pohledec

od 08/2020 běží projekční příprava (Ing. Tomáš Petr), 3.3.2021 proběhl 
výrobní výbor ke komunikacím . Ze strany SVK zahájena příprava 
kanalizačního a vodovodního řadu. Dne 18.5. proběhla koordinační 
schůzka SVK, města a projektantů - koordinace jednotlivých částí projektu, 
návrh vedení odvodnění komunikací včetně tras po soukromých pozemcích 
(majitelům odeslán dopis s informací k záměru odkupu pozemků). S 
ohledem na požadavky města byla zadána úprava již navržené studie 
(posun komunikace u tří řadových domů směrem doleva od těchto parcel + 
tři tyto parcely pro řadové domy nově upravit do studie pouze na 2 pozemky 
pro 2 ks RD.) Úprava studie a její nová registrace může znamenat cca 1,5 
měsíce časový posun pro následnou PD.V průběhu 06-07/2021 zajišťovány 
pozemky od soukromých vlastníků pro následnou výstavbu. Řešeno 
navržení retenční nádrže a způsob napojení kanalizací.

Nečasova - chodník ve směru na 
Novou Ves - PD

Běží projekční příprava (ENVIGEST PRO, s r.o.) po dokončení bude v 
průběhu března probíhat povolovací řízení. Z důvodu nutnosti kapacitně 
posílit VO v této části města, bude pro 1 ks svítidla využit stožár NN v 
majetku EGD- 16.4.2021 uzavřena dohoda o umístění VO. PD zpracována, 
po doložení chybějících vyjádření dotčených správců a síťařů bude podána 
žádost o SP.

Zadání studií schváleným zpracovatelům bylo na základě rozhodnutí RM 
dočasně pozastaveno. Novým usnesením RM z 06/2021 byly osloveny 
schválené architektonické kanceláře s tím, že do konce července 2021 
podají svoji cenovou i časovou nabídku na zpracování studie (celkem 6 
oslovených, od čtyř přislíbeno podání nabídky)

Výměna rozvodů TZ v bytovém domě 
Tyršova 730

17.3.2021 vyhlášeno VŘ, ukončení příjmu nabídek  8.4.2021. Hodnotící 
komise vybrala nejvýhodnějšího uchazeče (CERGOMONT s.r.o.), se kterým 
bude uzavřena SoD. 27.4.2021 proběhne s nájemníky bytů koordinační 
schůzka k termínům a průběhu realizace, která proběhne v termínu 
17.5.2021- 15.9.2021. Akce dne 17.5.-2021 zahájena, od 24.5.2021 není 
možné v domě topit, 24.5. zahájeny kompletní bourací práce na první větvi, 
každé úterý v 13. hodin se koná KD. Práce od doby zahájení stavby 
postoupily již na 3 větev, .

Rozšíření podesty u schodiště  a 
vstupních dveří u termoportárny- MŠ 
Drobného – příprava PD

Zpracování PD na stavební úpravy v objektu MŠ. 19.3.2021 MŠ požádána 
o podklady, dodán plán ozdravných opatření z prověrek BOZP. Dne 
30.6.2021 provedena základní prohlídka za účasti projektanta s 
předběžným posouzením řešení úpravy. Dopřesněny požadavky ze strany 
stravovacího provozu MŠ. S projektantem předjednáno zpracování nutné 
PD.
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Kubík (orj) investice 171 6641 50000,00 50000,00 0,00 0,00 04 - 10/2021 10/2021

Kubík (orj) provoz 107 3212 0,00 133526,00 133525,46 100,00  ---  ---  ---

Kubík investice Přechody pro chodce 287 1006 405000,00 616500,00 61232,62 9,93 2016 - 2021 2016 - 2021  --- 07/2021 08/2021

Kubík investice Olešná – lávka + chodník 391 9416 0,00 17500,00 0,00 0,00 2015 - 11/2020 07/2019 - 01/2020 09-11/2021 2022 2022

Kubík investice 269 9411 0,00 150000,00 0,00 0,00 2018 - 11/2021 06 - 11/2021

Kubík provoz 306 1603 0,00 100000,00 0,00 0,00 08/2019 - 12/2021 05 - 11/2021

Kubík investice Cyklostezka Nečasova 263 4702 600000,00 2165955,00 0,00 0,00 01/2019 08/2019 02 - 03/2021 07/2021 10/2021

Rozšíření dveří  na západní straně 
budovy pod únikovým schodištěm – 
MŠ Drobného – Příprava PD

Zpracování PD na stavební úpravy v objektu MŠ. 19.3.2021 MŠ požádána 
o podklady, dodán plán ozdravných opatření z prověrek BOZP. Dne 
30.6.2021 provedena základní prohlídka za účasti projektanta s 
předběžným posouzením řešení úpravy. Vzhledem dispozici a navazujícím 
nosným konstrukcím velice problematické. Ze strany stravovacího provozu 
MŠ je prioritou řešení vstupu do termoportárny. 

II. Základní škola - oprava schodiště 
před vstupem do 2. ZŠ

FP na úhradu opravy schodiště a rampy před vchodem zhotoviteli 
(neoprávněná reklamace, hrazeno z pojistky projektanta). 5.5.2021 
dořešeno (odeslána platba).

Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. V 
r.2021 bude realizován přechod na ul. Sportovní - u KD. Dále bude 
dokončena úprava přechodu u Knězovce (úprava napájení svítidel) a dále 
bude pokračovat projekční příprava na další rok. Přechod Knězovec: dne 
24.3.2021 vydána výjimka na převěs (PM 10.4.2021), dne 24.3.2021 
vydáno rozhodnutí ke změně stavby před jejím dokončením - provedení 
převěsu (PM 10.4.2021). V řešení s TS převěs a celkové dokončení stavby 
vč. opravy komunikace poškozené při odstraňování VDZ. Přechod 
Sportovní: dne 19.1.2021 požádáno o vydání rozhodnutí o uložení 
inženýrských sítí do silničního pozemku a připraveno podání oznámení 
záměru stavebnímu úřadu. Dne 26.1.2021 vydáno rozhodnutí o  o uložení 
inženýrských sítí do silničního pozemku (prozatím bez PM). Dne 29.1.2021 
odeslána TS službám DPS k nacenění. Dne 25.2.2021 uzavřena s TS 
službami objednávka na realizaci akce, dne 2.3.2021 předána PD v 
papírové podobě. Dne 9.3.2021 vydáno povolení stavby (PM 27.3.2021). 
Podána žádost o finanční podporu z Nadace ČEZ. Dne 12.5.2021 
požádáno o stanovení dopravního značení. Přechod Žďárská - u DPS: 
přechod k úpravě v r. 2022. Dne 18.5.2021 potvrzena objednávka na 
zpracování PD. Přechod Sportovní: potvrzen příspěvek od nadace ČEZ. 
Přechod u Knězovce: odstraněny nedodělky, dne 1.7.2021 proběhla 
závěrečná kontrolní prohlídka, dne 14.7.2021 vydán kolaudační souhlas. 
Přechod Sportovní: 14.7.2021 předáno staveniště a stavba zahájena. 
10.8.2021: stavba dokončena, požádáno o kolaudaci.

Lávka podél silničního mostu v Olešné, úprava autobusové zastávky a 
navazující části chodníku. Stavba povolena. Dne 29.1.2021 odeslána 
žádost o dotaci ze SFDI, výsledek lze očekávat cca v 09/2021. Realizace 
dle výsledku žádosti. 08/2021: obdržena informace o přiznání dotace s 
termíne realizace v r. 2022. Doplňuje se PD dle požadavků SFDI. 

Olešná - chodník podél st. silnice I/19 
2. etapa/ 3. etapa

PD 3. etapy chodníku - od Jednoty směrem na Bystřici n. P. Příprava vázne 
na řešení odvodnění komunikace a chodníku - stále nedošlo k posunu v 
jednání s ŘSD. Dne 5.5.2021 znovu kontaktován zástupce ŘSD 
p.Thomayer - přislíbil zaslat kamerové záznamy kanalizace z loňského roku. 
Záznam doručen 17.5.2021, přeposláno projektantovi. Dne 31.5.2021 
proběhla pracovní schůzka: vyhodnoceny informace od ŘSD a dohodnut 
další postup - propočet kapacity kanalizace v zatáčkách dle získaných 
podkladů. 15.8.2021: dle propočtu by kanalizace ve spodní části měla být 
dostatečně kapacitní. S ŘSD projednán další průzkum v horní části 
(momentálně neprostupné).

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 - investice"

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Stavba se dělí na dva úseky. 
První část zahrnující  úsek kruhový objezd - Jelínkův mlýn (úsek "A") je 
určena i pro motorová vozidla. Na tento úsek byla získána dotace od Kraje 
Vysočina. Do RM 15.2.2021 připravováno výběrové řízení na zhotovitele 
stavby (realizace společně s úsekem "B"). 3.3.2021: probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. Dne 14.4.2021 uzavřena smlouva se 
zhotovitelem stavby - Colas CZ, a.s. Dne 12.5.2021 požádáno o stanovení 
dopravního značení. Dne 2.7.2021 předáno staveniště a stavba zahájena. 
27.7.2021: probíhají práce na skrývce ornice a přípravě pláně. Vzhledem ke 
konfiguraci terénu a vlastnickému uspořádání jsou v některých místech 
poměry velice stísněné, v úseku cca 80 m bude nutno upravit niveletu, což 
přinese i zvýšení objemu zemních prací. 3.8.2021: komplikace s 
vodovodním řadem, který je mimo předpokládanou trasu (poměrně starý 
řad s nepřesnými podklady) - bude nutno řešit opatření k souběhu v 
nezámrzné hloubce. Dále řešena stabilita svahu před silničním mostem - 
dle posouzení geologa bude nutné dodatečné zajištění. 25.8.2021: stavba 
pokračuje, úprava nivelety vč. souvisejících úprav vyřešena, připraveno a s 
VAS projednáno opatření k ochraně vodovodního řadu (vč. palisády ke 
zvýšení krytí), připravuje se zabezpečení svahu před silničním mostem.  



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

Kubík investice Brněnská - chodník 306 1602 0,00 266400,00 0,00 0,00 08/2019 - 12/2021 05 - 11/2021

Kubík investice 329 6207 0,00 3370000,00 93520,00 2,78 2020 - 05/2021 2020 - 2021 05-08/2021 09/2020 03/2022

Kubík investice 354 9431 150000,00 150000,00 0,00 0,00 2021

Kubík investice Rozšíření kapacity hřbitovů 369 6621 2530000,00 2286400,00 2167670,00 94,81 2015 2016 12/2020 - 02/2021 05/2021 07/2021

Kubík investice Cyklostezka Nečasova - II b. 370 4705 704000,00 5695000,00 0,00 0,00 01/2019 08/2019 02-03/2021 07/2021 10/2021

PD na chodníky podél ul. Brněnská mezi autobusovým nádražím a okružní 
křižovatkou, parkovací místa pod ZUŠ a oprava mostu přes vodoteč pod 
ZUŠ. Akce rozdělena na několik stavebních objektů. Odsouhlasen návrh 
technického řešení, předjednán s vlastníky pozemků. Probíhají práce na 
DUR. Dne 26.1.2021 proběhlo jednání se zástupci fy DELL ohledně 
elektromobility - vzájemné seznámení s aktuálním stavem. 3.3.2021: 
pokračují jednání s vlastníky pozemků a příprava majetkového vypořádání. 
Dne 29.4.2021 provedeno geodetické vytýčení dojednaných směn na místě 
samém. Na základě odsouhlasení řešení vlastníky nemovitostí objednány 
geom.plány pro provedení směn. 12.8.2021 podána žádost o kácení 
zeleně. 25.8.2021: probíhají převody potřebných částí pozemků a 
zajišťování souhlasů s vynětím ze ZPF (komplikace díky úmrtí jednoho z 
vlastníků). 

Sportovní - úpravy fotbalového hřiště 
NMNM

Úpravy fotbalového hřiště v jeho JV části (u sportovní haly): úprava vstupní 
části, zpevněné plochy chodníky, střídačky, tribuny a oplocení. Dne 
21.10.2020 vydáno povolení stavby. Oplocení provedeno v r. 2020. V 
současnosti probíhá úprava a dopracování PD (úprava dispozice tribun a 
střídaček související s eliminací přeložky NN v tomto úseku). Připravuje se 
podání žádosti o dotaci z NSA, realizace v r.2021 (rozsah dle výsledku 
žádosti o dotaci). 3.2.2021: projektant dopracovává upravenou PD, přislíben 
termín do konce 02/2021. 30.3.2021: přislíbený termín nedodržen, nově 
přislíbeno do konce 04/2021. Dne 12.4.2021 zaslal projektant 
rozpracovanou PD, obratem vráceny základní připomínky, v 16. týdnu 
zaslal projektant upravené podklady s doplněním 26.4.2021. Průběžně 
přeposíláno zástupcům SFK. Připraveno a dne 01.06.2021 zveřejněno 
výběrové řízení na zhotovitele (zveřejněno + osloveno 9 dodavatelů 
systémem E-ZAK). Obdrženy 2 nabídky: jedna nevyhověla zadání, druhý 
účastník odstoupil před uzavřením SoD - výběrové řízení bylo nutno zrušit. 
Do RM 26.7.2021 připravováno nové výběrové řízení s upravenými termíny 
realizace. 26.7.2021 zveřejněno nové výběrové řízení. Výběrové řízení 
dokončeno, dne 18.8.2021 uzavřena SoD se zhotovitelem, většina prací 
bude provedena v tomto roce, tribuna bude provedena v 02-03/2022. 
Připravována žádost o dotaci v rámci aktuální výzvy.

Olešná - Rekonstrukce školy čp. 25 
na multifunkční objekt

Projektová dokumentace na úpravu bývalé táborové základny v Olešné. 
Dne 19.1.2021 požádán osadní výbor o upřesnění požadavků, zaslány 
podklady. Dne 22.3.2021 předal OV základní představu. Osloven projektant 
předchozích úprav objektu, na 7.4.2021 svoláno projednání představ na 
místě samém - odloženo na 5.5.2021 z důvodu onemocnění Covid. Dne 
5.5.2021 proběhlo jednání za účasti zástupců os.výboru, města a 
projektanta: dohodnuto, že si os.výbor ujasní svoje požadavky na využití 
objektu a upřesní zadání. 14.7.2021: upřesnění od osadního výboru dosud 
neobdrženo.

Rozšíření katolického hřbitova směrem k přístavbě 1.ZŠ. Do RM 18.1.2021 
připravováno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 3.2.2021: probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele. Dne 1.3.2021 uzavřena smlouva na realizaci 
akce -zhotovitel Staredo s.r.o. Dne 15.3.2021 o akci informována farnost. V 
04/2021 se zhotovitelem dopřesňován způsob provedení, materiál, apod. 
Dne 17.5.2021 předáno staveniště a stavba zahájena. 26.5.2021: stavba 
probíhá. Dne 12.7.2021 stavba dokončena a převzata, požádáno o vydání 
kolaudačního souhlasu. 27.7.2021 proběhla závěreční kontrolní prohlídka 
stavby stavebním úřadem, dne 2.8.2021 vydán kolaudační souhlas.

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Stavba se dělí na dva úseky. 
Druhá část  cyklostezky Jelínkův mlýn - ul. Petrovická (úsek"B")  je určena 
výlučně pro cyklodopravu. Na stavbu bude  podána žádost  o dotaci z 
prostředku MAS Zubří země. Do RM 15.2.2021 připravováno výběrové 
řízení na zhotovitele stavby (realizace společně s úsekem "A"). 3.3.2021: 
probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dne 14.4.2021 uzavřena 
smlouva se zhotovitelem stavby - Colas CZ, a.s. Dne 12.5.2021 požádáno o 
stanovení dopravního značení. Dne 2.7.2021 předáno staveniště a stavba 
zahájena. Více info výše - viz org. 263 - Cyklostezka Nečasova - 
realizováno jako jedna akce.
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Kubík investice Parkovací místa a chodník u ŠJ 2. 305 3208 4384000,00 3935000,00 2384152,98 60,59 2018 2018 12/2020 - 02/2021 05/2021 08/2021

Kubík investice Vlachovická - fotbalové hřiště 272 7202 0,00 95000,00 94370,00 99,34 2011 - 2021 2011 - 2021

Chodník na ul. L.Čecha od ul.Makovského ke Klečkovskému rybníku, 
přechod pro chodce před vstupem do 2.ZŠ, parkovací místa u školní jídelny 
a související sítě. Do RM 18.1.2021 připravováno výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. 3.2.2021: probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 
3.3.2021: výběrové řízení v jeho průběhu prodlouženo (nezájem uchazečů), 
v současnosti odeslány k podpisu smlouvy o dílo. Dne 10.3.2021 uzavřena 
smlouva na realizaci akce - zhotovitel Dopravní stavby silnic s.r.o. Dne 
17.3.2021 o akci (a souvisejících omezeních) informováni obyvatelé 
ul.L.Čecha. Dne 24.5.2021 předáno staveniště. 14.7.2021: stavba probíhá, 
založeny datové chráničky, nový kabel VO, osazeny silniční obruby a patky 
sloupů osvětlení - složité vzhledem k umístění stávajících sítí v chodníku. 
Rovněž je poměrně složité  napojování přilehlých pozemků při nutnosti 
dodržení platných norem a spádů (odvodnění chodníku a přilehlých 
zpevněných ploch). 4.8.2021: stavba probíhá, je poměrně problematická. 
9.8.2021: bude třeba dořešit napojení soukromých nemovitostí. Přes 
provedené zkoušky v 30. týdnu při intenzivnějším dešti 7.8.2021 došlo k 
zatečení do garáže -problematické jsou díky konfiguraci především sjezdy 
č. 2, 3 a 4. 25.8.2021: průběh stavby nadále problematický, usilujeme o 
dokončení prací do začátku školního roku. 

Zařazeno dodatečně. Finanční prostředky na aktualizaci projektové 
dokumentace a povolení a dopracování podkladů pro podání žádosti o 
dotaci. Dne 8.1.2021 podána žádost o prodloužení termínu dokončení 
stavebních objektů SO 12 - dopravní napojení a zpevněné plochy 
(parkoviště, zpevněné plochy, přístupová panelová komunikace), SO 17 - 
odvodnění HTÚ, SO 19 - dešťová kanalizace a SO 20 - odvodnění 
parkoviště a přístupové panelové komunikace. Zaktualizována projektová 
dokumentace na stavební objekty horního hřiště, v současnosti se zajišťují 
stanoviska a vyjádření (m.j. s SCHKO řešeno použití kontejnerových 
buněk). Zadána nutná aktualizace rozpočtů a výkazů výměr. Dne 23. a 
25.2.2021 uzavřeny s EG.D smlouvy o připojení k distribuční soustavě NN. 
Dne 3.3.2021 vydáno rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením na 
SO 12 - dopravní napojení a zpevněné plochy (parkoviště, zpevněné 
plochy, přístupová panelová komunikace) - prodloužení termínu dokončení 
do 31.12.2025 (PM 24.3.2021). Dne 1.4.2021 vydáno rozhodnutí o změně 
stavby před jejím dokončením na SO 17 - odvodnění HTÚ, SO 19 - dešťová 
kanalizace a SO 20 - odvodnění parkoviště a přístupové panelové 
komunikace - prodloužení termínu dokončení do 31.12.2025 (PM 
23.4.2021). V 15. týdnu dokompletována stanoviska a vyjádření na stavební 
objekty horního hřiště, dne 15.4.2021 podána žádost o vydání společného 
povolení a změnu UR na tyto objekty. Po vydání změny UR bude požádáno 
vydání povolení "vodoprávních" stavebních objektů. Bude nutno řešit 
úhradu za vynětí pozemků ze ZPF - zapracováno do požadavků na R 2022. 
21.6.2021 vydáno rozhodnutí - změna územního rozhodnutí a stavebního 
povolení na stavební objekty horního hřiště (PM 13.7.2021). 24.6.2021 
podána žádost o povolení "vodoprávních" objektů. Povolení "vodoprávních" 
objektů vydáno 17.8.2021.
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Popelková investice Herní prvky - NMNM 146 1003 300000,00 473000,00 472503,00 99,89 05/2021 07/2021

Popelková provoz Bytové hospodářství 126 1010 0,00 0,00 0,00 0,00

Popelková provoz 146 3005 150000,00 150000,00 124162,20 82,77 05/2021 06/2021

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. Hájkova, Tyršova a Karníkova v Novém Městě na Moravě 
jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti 
provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště. V současné době je řešena 
cenová nabídka zhotovitele a uzavření SoD na výjimku ze směrnice  se 
zhotovitelem Hřiště 8D s.r.o., Brno (tento typ herních prvků vyrábí pouze 
tento zhotovitel) s termínem realizace nejpozději do 31.05.2021 s tím, že 
vlastní termín realizace nesmí překročit 10 dnů od zahájení realizace díla. 
Záměrem je instalovat na ul. Hájkova podzemní čtvercovou trampolínu, na 
ul. Tyršova věžičky se skluzavkami a lezeckými stěnami, jako náhradu za 
věžičky se skluzavkami a na ul. Karníkova dvojhoupačky STROMY.  Nové 
typy prvků byly vybrány po setkání s rodiči a veřejností na dětských hřištích 
v září 2019 a je postupováno v souladu s priority listem, který byl na 
základě požadavků rodičů a veřejnosti zpracován a projednán s vedením 
města pro jednotlivé roky. Současně je záměrem instalovat na dětská hřiště 
i odpadkové koše DELFÍN - ul. Dukelská pod Klečkovský rybník, koupaliště 
a ul. Budovatelů vedle ML.  Jedná se o rozšíření tříděného sběru 
odpadů/plastů na dětských hřištích. Instalace nových košů je jednou z 
aktivit v rámci žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny "ODPADY 2021" ,kterou 
město podalo ve stanoveném termínu - KV nepodpořeno. V roce 2020 byly 
pořízeny 3 ks košů MEDVĚD naul. Mírová, Tyršova a Karníkova. Součástí 
díla je i instalace dvou nových provozních řádů dětských hřišť, a to ve tvaru 
PANDA na ul. Tyršova a tvru VELRYBA na ul. Dukelská. Se zhotovitelem 
díla je uzavřena Smlouva o dílo ze dne 17.03.2021 s termínem realizace 
nejpozději do 31.05.2021. V souladu se SoD byla uhrazena záloha do výše 
50 % z celkové ceny díla. Na RM je předkládána žádost na RO na úpravu 
stávající výše prostředků přesunem z provozní části rozpočtu do investiční 
bez navýšení celkové objemu org. 146. AKCE DOKONČENA.

Křenkova - obnova oplocení 
dětského hřiště

Záměrem je realizovat akci za finanční podpory z Fondu Vysočiny z 
programu "Odpady 2021". Jedná se o druhou aktivitu města v rámci tohoto 
programu. Žádost o poskytnutí dotace byla městem podána  ve 
stanoveném termínu - KV nepodpořeno. Cílem akce je výměna stávajího 
dřevěného oplocení dětského hřiště vedle bytového věžového domu č,p. 
732 na ul. Křenkova, a to z důvodu zkvalitnění podmínek pro návštěvníky 
hřiště a zatraktivnění této lokality s ohledem na nově vybudovanou 
sportovní halu na ul. Tyršova.Stávající dřevěné oplocení je již za hranicí 
životnosti. Oplocení bude řešeno kombinací výrobků z recyklátů 
(různobarevné plotovky), kovovými poplastovanými sloupky s úchyty jeklů, 
lehkými plotovými zaklady z recyklátů a kovovými poplastovanými jekly. 
Oplocení bude řešeno v barevném provedení - cihlová, písková. hnědá, 
šedá.  Akce navazuje na výměnu  oplocení dětských hřišť na 
ul.DrobnéhoxMalá a Budovatelů v roce 2019 a nového oplocení na ul. 
Hájkova a výměnu oplocení na ul. Hornická v roce 2020. Dodavatelem 
materiálu jsou České ploty a.s., v současně době je řešeno uzavření 
objednávky na dodávku materiálu. Uzavřena dne 30.03.2021. Dle cenové 
nabídky činí náklady na materiál částku ve výši 65.580,00 Kč vč. DPH. 
Obměnu oplocení budou realizovat TS služby v průměrných cenách v 
předchozích letech 2019 a 2020. Náklady na práci spojenou s výměnu 
oplocení v 06/2021 činily 58 582,19 Kč. AKCE DOKONČENA.



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

Popelková provoz 146 6643 250000,00 250000,00 195058,56 78,02 04/2021 06/2021

Popelková provoz rekonstrukce uvolněných bytů 126 1040 600000,00 1300000,00 982868,98 75,61 01/2021 12/2021

Popelková provoz 126 3004 400000,00 400000,00 22385,00 5,60 03/2021 08/2021

Popelková provoz 126 6639 80000,00 80000,00 0,00 0,00 04/2021 05/2021 08/2021

Tyršova - obnova oplocení dětského 
hřiště

Po projednání s KÚ bylo doporučeno nepodávat žádost o grant z FV na 
velký projekt, ale spíše jen ve výši 250 tis. Kč, z tohoto důvodu je plánována 
realizace výměny oplocení v režii města. Cílem akce je výměna stávajího 
dřevěného oplocení dětského hřiště pod přístavbou I.ZŠ, a to z důvodu 
zkvalitnění podmínek pro návštěvníky hřiště a zatraktivnění této lokality s 
ohledem na nově vybudovanou sportovní halu.Stávající dřevěné oplocení je 
již za hranicí životnosti, 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 je vstup na dvou protilehlých stranách 
oplocení. Oplocení bude řešeno v barevném provedení - cihlová, písková, 
hnědá, šedá.  Akce navazuje na výměnu  oplocení dětských hřišť na 
ul.DrobnéhoxMalá a Budovatelů v roce 2019 a nového oplocení na ul. 
Hájkova a výměny oplocení na ul. Hornická v roce 2020. Dodavatelem 
materiálu jsou České ploty a.s. v současně době je řešeno uzavření 
objednávky na dodávku materiálu, uzavřena 30.03.2021. Dle cenové 
nabídky činí náklady na materiál částku ve výši 106.981,00 Kč vč. DPH. 
Obměnu oplocení budou realizovat TS služby v průměrných cenách v 
předchozích letech 2019 a 2020.S ohledem na podmínky dotačního 
programu FV ODPADY 2021 byla jako jedna z aktivit zpracována do žádosti 
i výměna oplocení na ul. Tyršova - KV bepodpořeno. Práce na obměněn 
oplocení realizované v 05/2021 činily 88 077,07 Kč. AKCE DOKONČENA.

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. V letošním roce došlo k 
uvolnění a rekonstrukci nebo opravám celkem 6 uvolněných bytů, další 4 
byty by se měly uvolnit cca do konce dubna 2021 i zde předpokládáme 
rekonstrukce a opravy. Z tohoto důvodu bylo předloženo RO na navýšení 
rozpočtu o 700 tis. Kč. Průběžně plněno ve vazbě na uvolněné byty a 
nutnost rekonstrukce dle stavu při předání bytu.

Křenkova - zateplení stropů 
sklepních prostor u č. p. 732

Po rekonstrukci rozvodů tepla a změny způsobu vytápění ze stropního na 
klasické si nájemci bytů v 1. NP v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě 
na Moravě stěžují na nedostatečnou izolaci podlah kdy jsou nuceni byty 
vytápět vyšší teplotou než v bytech ve vyšších NP. Při zpracování PD na 
rekonstrukci rozvodů, potažmo pak i realizaci díla tato záležitost nebyla 
řešena. Jedná se o dokončení revitalizace domu.Na zpracování PD byla 
uzavřena objednávka č. MUNMNM/5189/2021 dne 26.02.2021 s termínem 
dodání nejpozději do 30.04.2021. V současné době je řešeno uzavření 
objednávky se zhotovitelem díla CERGOMONT s.r.o., cenová nabídka ze 
dne 7.7.2021 činí 389 983 Kč bez DPH, cena odpovídá ceně v místě a čase 
obvyklé, oproti nabídce na zateplení PP. v č.p. 730 došlo k mírnému 
nárůstu ceny, což je způsobenou současnou cenou materiálu, byla 
odsouhlasena stavebním dozorem na rekonstrukci rozvodů č.p. 732 v r. 
2019 a č.p. 730 realizované v letošním roce.

Tyršova - rekonstrukce střechy 
věžového domu Tyršova 731 

V rámci revitalizace bytového věžového domu č.p. 731 na ul. Tyršova v 
Novém Městě na Moravě v roce 2007 nebylo možné s ohledem na 
požadavky nájemce zařízení telekomunikační sítě umístěné na střeše domu 
realizovat opravu střechy vč. zateplení (provozovatel zařízení požadoval po 
vlastníkovi cca 800 tis. na přeložku telekomunikačního zařízení vč. rozvodů 
ze střechy na atiku domu). Z tohoto důvodu bylo v rámci akce od opravy 
střechy upuštěno. Do bytů ve 12 NP zatéká, byla provedena pouze 
provizorní oprava v roce 2020 je nutné kompletní opravu realizovat tak, aby 
se stav domu nzhoršoval. Původní nájemce telekomunikačního zařízení již 
tento nebytový prostor nevyužívá. Cílem je zpracovat PD na opravu střechy 
pro následnou realizaci opravy stávajícího stavu. Doposud se nám 
nepodařilo zajistit projektanta.
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provoz NSS - výměna vstupních dveří 134 7732 0,00 300000,00 257291,98 85,76 10/2020 31.12.2020 28.02.2021

Popelková investice 326 4903 600000,00 600000,00 0,00 0,00 2017 04/2021 05/2021 06/2021

Popelková investice Rokytno - Kontejnerové stání 362 9725 20000,00 20000,00 0,00 0,00 05/2021 05/2021

Popelková investice Jánská - Kontejnerové stání 361 2607 250000,00 250000,00 0,00 0,00 04/2021 09/2021

Ptáček provoz 128 9430 50000,00 50000,00 30870,00 61,74 - - - 5/2021 5/2021 Hotovo, převzato 6/2021

Ptáček provoz 135 1604 300000,00 300000,00 300000,00 100,00 - - 6 - 8/2021 10/2021

Ptáček provoz Malá - chodník k viaduktu 135 3606 300000,00 300000,00 0,00 0,00 - - - 4/2021 10/2021 Zadáno TS služby  s.r.o.

Ptáček provoz Jiříkovice - oprava MK - celoplošná 135 9222 700000,00 1000000,00 0,00 0,00 - - 2-3/2021 7/2021 9/2021 Probíhá oprava

Ptáček provoz 135 9229 180000,00 180000,00 0,00 0,00 - - - 4/2021 10/2021 dle rozhodnutí OV Jiříkovice

Ptáček provoz 135 9318 2000000,00 2500000,00 0,00 0,00 - - 2-3/2021 7/2021 9/2021 Oprava proběhne od 30..08. do 24.09. dodavatel fa COLAS

Ptáček provoz 135 9429 500000,00 500000,00 0,00 0,00 - - 3/2021 9/2021 10/2021 oprava zadána firmě COLAS

Ptáček provoz Petrovice - oprava MK 135 9522 200000,00 200000,00 0,00 0,00 - - 3/2021 9/2021 9/2021 Dodavatel provede  9/2021

Ptáček investice 190 9833 300000,00 220000,00 0,00 0,00 - - - 04/2021 07/2021 Vypracování projektu zadáno - Envigest

Ptáček investice Olešná - optický měřič rychlosti 276 9432 0,00 93600,00 93593,50 99,99 06/2021 Hotovo

Ptáček investice Slavkovice - optické měřiče rychlosti 275 9834 0,00 160000,00 78691,14 49,18 8/2021 Hotovo

Vinklerová investice Výkup nemovitostí - běžné 319 1013 1000000,00 3580000,00 3382495,00 94,48

Popelková 
(orj) 

Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna stávajících 2 ks 
plastových vstupních dveří za nové plastové posuvné vstupní dveře do 
společných prostor hlavní budovy „B“ a budovy část „A“ DPS č.p. 68 , která 
je součástí pozemku parc.č. 1656 v kat. území Nové Město na Moravě a to 
včetně napojení na elektroinstalaci, veškerého nezbytného materiálu a 
práce pro realizaci díla ve společných prostorách, tj: demontáž stávajících 1 
ks dvoukřídlých plastových vstupních dveří vč. 2 ks bočních křídel do hlavní 
budovy „B“ a 1 ks jednokřídlých plastových vstupních dveří do budovy části 
„A“, a to vč. jejich likvidace,  dodávka 1 ks nových plastových posuvných 
vstupních dveří 3 křídlých vč. 1 ks pevného okna do hlavní budovy „B“ a 1 
ks nových plastových vstupních posuvných dveří 2 křídlých do budovy „A“  
včetně montáže, zednické zapravení otvorů včetně výmalby upravovaných 
ploch v barvě ostatní výmalby, dodávka a montáž potřebného materiálu. 
Dne 24.11.2020 byla uzavřena SoD, s ohledem na pandemii CODID-19 
nebylo dílo dokončeno a Dodatkem č. 1 ke SoD bylo řešeno prodloužení 
termínu realizace díla do 28.02.2021. AKCE DOKONČENA.

Německého - víceúčelové a dětské 
hřiště pod Betlémem

Realizace akce souvisí se zahájením výstavby domu Pomněnka. Na 
základě informace o získání dotace s předpokládaným termínem zahájení v 
03/2021 bylo ve 12/2020 demolováno stávající dětské hřiště a sportoviště s 
tím, že souběžně se stavbou domu Pomněnka bude ralizována výstavba 
víceúčelového sportoviště. V r. 2017 byla zpracována projektanty domu 
Pomněnka na základě dohody s městem studie víceúčelového sportoviště. 
V současné době je řešena možnost rozšíření původního záměru. Následně 
bude požádáno o vyjádření správců sítí, Povodí Morava a následně o 
územní souhlas k umístění stavby. Dle vydaných stanovisek a rozhodnutí 
bude pokračováno v realizaci akce. Dne 12.8.2021 byla uzavřena 
objednávka na zpracování PD víceúčelového sportoviště s umělých 
povrchem s termínem dokončení vč. inženýringu do 30.11.2021.

Zpevnění kontejnerového stání v místní části Rokytno pod "ARCHE" vč. 
možné zástěny od společnosti EKO-KOM a.s. Po projednání se zástupcem 
OV nebude v r. 2021 realizováno. 

Na nově vybrané kontejnerové stání s kladným stanoviskem správců sítí 
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 roce 2018 umístěn k červenému věžovému domu č.p. 
730 na ul. Tyršova a do místní části Jiříkovice. V roce 2020 byly přístřešky 
umístěny v rámci IA parkoviště Tyršova k č.p. 854 a do místní části 
Maršovice.   Montáž přístřešků bude na základě Objednávky 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. 

Olešná - rozšíření sítě veřejného 
rozhlasu

Brněnská - oprava zábradlí - most ul. 
Brněnská

Zábradlí hotovo, je podána žádost o ZU silnice, čekáme na vyjádření 
KSÚSV

Jiříkovice - oprava autobusové 
čekárny

Maršovice – oprava MK od kapličky 
po horní konec

Olešná - oprava MK od mostu k č.p. 
34

Slavkovice - Most přes potok u 
kostela a hasičárny Slavkovice 

Směnná smlouva Lorencovi- doplatek( smuteční síň),nákup Medin, Nákup 
ŘKF
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Vlček (orj) investice MěÚ - automatická pokladna 124 7353 600000,00 0,00 0,00 0,00 x x 2/2021

Vlček (orj) investice Nákup akcií SATT a.s. 124 7361 7002000,00 7002000,00 7001764,31 100,00 x x x x x

Vlček investice Návratné finanční výpomoci a půjčky 324 6645 0,00 5073651,00 0,00 0,00

Pořízení pokladní automatu na výběr správních poplatků, s automatickým 
účtováním do Ginisu. Automat bude vybaven recyklací bankovek a mincí, 
čtečkou čárových a QR kodů, bezkontakním platebním terminálem a 
dotykovou obrazovkou. Umístění na 2. podlaží budovy MěÚ. Z důvodu 
vysoutěžení ceny 1 mil. Kč a potřeby finančních prostředků na jiných 
akcích, byla investiční akce zrušena.

Úhrada části kupní ceny za nákup akcií od města Velké Meziříčí a obce 
Dolní Rožínka. Hrazeno z příjmů z prodeje sloučeného balíků akcií městu 
Žďár nad Sázavou. Prodej akcií zrealizován v roce 2019


