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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

58. Rady města

konané dne 9.5.2022

Informace o průběhu investičních akcí města 2022

Předmětem předkládaného materiálu je pravidelná informace o stavu jednotlivých investičních akcí a velkých
oprav v roce 2022. Podklad materiálu tvoří souhrnná tabulka akcí, která je pro tuto potřebu průběžně
aktualizována a je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
Dále je uvedena informace k odvodu FP za odnětí pozemku ze ZPF v lokalitě Vlachovická.
 

§ 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. 2022. 

II. Rada města bere na vědomí
informace k vynětí půdy ze ZPF v lokalitě ul. Vlachovická. 

Bc. Jaroslav Lempera
 místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

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 veškeré informace k jednotlivým
akcím na vědomí, s tím, že by bylo v 2023 dořešeno i celé vynětí půdy ze
ZPF v lokalitě ul. Vlachovické dle vydaného souhlasu KrÚ. 
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: I.
V návaznosti na přípravu a průběh investičních akcí a velkých oprav pro
rok 2022 je Radě města předkládána informace o aktuálním stavu těchto
akcí. Průběh a popis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 1 - tabulka
investic a velkých oprav.
 
II.
Informace k ZPF Vlachovická:
- v lokalitě Vlachovická je cca od r. 2010 připravována výstavba areálu
"Fotbalová hřiště Vlachovická". Připravovaný komplex má obsahovat
fotbalové hřiště horní, fotbalové hřiště dolní, šatny, parkoviště,
přístupovou komunikaci, přípojky elektro a vodo, drenáže, odvodnění,
dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci s jímkou, oplocení, osvětlení,
atd. Celkem cca 30 stavebních objektů a provozních souborů, část z nich
(HTÚ vč. odvodnění, přeložky) je provedena. Celý záměr je za dobu
svého trvání značně komplikovaný a nepřehledný, bylo vydáno min.16
různých povolení (ÚR a SP), na jejichž základě je v současnosti záměr
stále realizovatelný v plném rozsahu.
Dne 14.09.2010 byl Krajským úřadem vydán souhlas k trvalému odnětí
zemědělské půdy ze ZPF na potřebný rozsah stavby. Odvod za odnětí
dosud nebyl uhrazen a měl by činit 7.868.795,- Kč (30% je příjmem
rozpočtu obce na jejímž území se půda nachází).
Vzhledem k nezanedbatelné výši odvodu byly ve spolupráci s odborem
SŽP diskutovány možné alternativy řešení, s tím, že by bylo možné
převedení části vyjmuté plochy určené původně pro stavbu spodního
hřiště a jeho příslušenství (cca 1,188 ha) na kulturu "ostatní plocha
- veřejná zeleň". Pak by se z této plochy odvody neodváděly. Znamenalo
by to ovšem m.j. změnu platného územního rozhodnutí v tomto smyslu
(vč. příslušné projektové dokumentace změny a stanovisek k ní), čímž
ovšem tato plocha následně již nemůže být využita pro
vybudování spodního hřiště ani pro jinou stavbu. Podle
orientačního propočtu (v dostupné přesnosti) by úspora na úhradě
poplatku mohla činit cca 1.460 tis. Kč, tedy namísto 7.869 tis. Kč by
odvod činil cca 6.406 tis. Kč. Je tedy na zvážení, zda k tomuto přistoupit
či nikoliv a realizovat vyjmutí v r. 2023 celém rozsahu dle platného
souhlasu KrÚ a zachovat možnost realizace plného rozsahu záměru
staveb.    

Materiál obsahuje: Příloha - č. V1 - situace celková (Veřejná) 
 Příloha - č. V2 - situace - hřiště (Veřejná) 
 Příloha - č. V3 - situace ZPF (Veřejná) 

 Příloha - č. 1 - tabulka investic a velkých oprav 05_2022 (Veřejná) 
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Materiál projednán: průběžně v každé RM/ZM

Přizváni:


