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

opravy chodníků 135 1069 1000000,00 1221900,00 633275,35 51,83 x x x 6/2022 10/2022 Poptávka k realizaci v objednávkovém systému u TS služeb.

135 3214 0,00 120000,00 0,00 0,00 x x x 07/2022 10/2023 Oprava byla přijata k realizaci v objednávkovém systému u TS služeb.

Petrovická - oprava MK k lomu 135 5305 2000000,00 1609000,00 505629,09 31,43 x x 04/2022 06/2022 08/2022

135 9235 0,00 268000,00 119790,00 44,70 11/2022

135 9236 0,00 455300,00 269014,37 59,09

135 9319 160000,00 160000,00 0,00 0,00 x x Provedeno místní šetření a poptávka na stavební práce

135 9429 500000,00 333750,00 333749,58 100,00 x x

135 9433 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 x x 2021 2021 2022

135 9434 200000,00 200000,00 0,00 0,00 x x

Rokytno - chodník 135 9727 900000,00 900000,00 0,00 0,00 x x 04/2022 09/2022 10/2022

Slavkovice - opravy mostků a MK 135 9835 500000,00 1057250,00 145200,00 13,73 11/0221 12/2021 03/2022 x x

384 2101 700000,00 700000,00 0,00 0,00 x x 05/2022 Provedeno místní šetření

Fila (orj) Maršovice - oprava zvonu na kapličce 122 9322 250000,00 210000,00 729,03 0,35 x x x 11/2022 12/2022 Uzavřena objednávka.

Fila (orj) Slavkovice - vchodové dveře do SDH 122 9836 60000,00 60000,00 57414,98 95,69 x x 03/2022 05/2022 07/2022 Akce ukončena.

Fila (orj) 122 9837 0,00 210000,00 0,00 0,00 x x x 11/2022 12/2022 Uzavřena objednávka.

Fila (orj) 299 7365 360000,00 600000,00 592574,99 98,76 x x 03/2022 05/2022 07/2022 Akce ukončena.

Fila (orj) Jiříkovice - oprava fasády KD 299 9232 800000,00 800000,00 0,00 0,00 x x 02/2022 04/2023 06/2023 Uzavřena SoD a Dodatek č.1.

Fila (orj) Maršovice - oprava obecní budovy 299 9321 250000,00 250000,00 0,00 0,00 x x x 04/2022 12/2022 Opravy dle aktuálních potřeb.

Fila (orj) 299 9323 200000,00 200000,00 0,00 0,00 x x x 10/2022 11/2022 Akce dokončena.

Fila (orj) 299 9728 100000,00 0,00 0,00 0,00 x 08/2021 x x x Akce zrušena.

Fila Ekologické nocležiště 223 1078 0,00 65000,00 64856,00 99,78 x x x 08/2022 08/2022 Jedná se o převlékací kabinku. Akce ukončena

Fila (orj) Městské lázně - opravy technologií 233 2307 400000,00 400000,00 0,00 0,00 x x x 01/2022 12/2022 Průběžné opravy technologií dle potřeby Městských lázní.

Fila 359 9724 0,00 81000,00 80570,42 99,47 x x x 03/2022 08/2022 Akce dokončena.

Fila (orj) 221 5105 200000,00 200000,00 0,00 0,00 11/2022 x x x x Jedná se o projekční přípravu.

Fila ZŠ Malá - vybudování výtahu 254 3604 0,00 16500,00 16456,00 99,73 01/2022 x x x x

Gabriel Pohledec - kabelizace VO 256 9629 0,00 1765000,00 421480,51 23,88 2021-02/2022 02/2022 06/2022 12/2023

Gabriel Jiříkovice - kabelizace VO 356 9231 0,00 775000,00 0,00 0,00 x x x x

Gabriel Zahradní - PD veřejného osvětlení 202 7603 1100000,00 2104000,00 79255,00 3,77 2021-02/2022 03/2022 - 09/2022 12/2023

typ 
akce

Schválený 
rozpočet

Brabec 
(orj) 

prov
oz

Brabec 
(orj) 

prov
oz

Leandra Čecha - úprava MK 
navazující na nový chodník

Brabec 
(orj) 

prov
oz

Uzavřena Smlouva o dílo na realizaci opravy MK se společností SILPRA 
silniční práce s.r.o., Probíhá realizace díla.

Brabec 
(orj) 

prov
oz

Jiříkovice - oprava autobusové 
čekárny

Provedena oprava autobusové zastávky. S současné dobe provedena 
objednávka na opravu terénu okolo zastánky

Brabec 
(orj) 

prov
oz

Jiříkovice - oprava komunikace - 
horská vpusť

Brabec 
(orj) 

prov
oz

Maršovice - oprava úvozu k 
vodojemu

Brabec 
(orj) 

prov
oz

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

Provedeno místní šetření na místě, rozsah opravy je nutné odsouhlasit 
osadním výborem

Brabec 
(orj) 

prov
oz

Olešná - oprava komunikace od 
mostu po brod na pozemku p.č.224/1

Uzavřená smlouva se společností COLAS z roku 2021 na realizaci opravy 
MK. Z důvodu poruchy stroje na pokládku asfaltové vrstvy budou práce 
provedeny v letošním roce

Brabec 
(orj) 

prov
oz

Olešná - oprava 2 ks lávek přes 
potok - PD

Provedeno místní šetření na místě, rozsah opravy je nutné odsouhlasit 
osadním výborem

Brabec 
(orj) 

prov
oz

Uzavřená Smlouva o dílo na realizaci opravy chodníků se společností 
STAKO VYSOČINA s.r.o.,

Brabec 
(orj) 

prov
oz

VŘ proběhlo 2x. V prvním případě vítězný uchazeč nepodepsal smlouvu. V 
druhém případě bylo VŘ zrušeno z důvodu výše nabízené ceny. Bude 
přesunuto do roku 2023 a VŘ bude opětovně vypsáno v 11/2022 - 12/2022.

Brabec 
(orj) 

prov
oz

Hájkova - rekonstrukce a oprava MK 
po kanalizaci

prov
oz

prov
oz

prov
oz

Slavkovice - výměna zvonu na 
hasičské zbrojnici

prov
oz

Vratislavovo nám. - výměna 9 ks 
oken v č. p. 12

prov
oz

prov
oz

prov
oz

Maršovice - oprava přístřešku u 
vchodu do prodejny a rampy

prov
oz

Rokytno - výměna vrat a dveří 
dřevníku

inves
tice

prov
oz

inves
tice

Rokytno - výcviková základna 
mladých hasičů

prov
oz

Palackého nám. - oprava střechy 
ZUŠ

inves
tice

Jedná se o projekční přípravu - aktualizace PD včetně nových vyjadřovaček 
a povolení. Akce dokončena.

inves
tice

Akce je koordinována a bude realizována v součinnosti s akcí E.onu (NN 
rozvody).Příprava smluvních dokumentů pro etapu A se zhotovitelem akce 
společností E.mont, na základě položkového rozpočtu. 27.10.2022 
ukončení realizace etapy A. Etapa B bude realizována v roce 2023 - 
součinnodt se stavbou fi EG.D

inves
tice

Nové vedení kabelového rozvodu veřejného osvětlení, včetně umístění 
stožárů se svítidly, je  vázáno na stavbu fi EG.D, a.s. s názvem  
1040017372, Jiříkovice: rekonstrukce NN, horní část.

inves
tice

PD dokončena, uzavřeny smlouvy o právu provést stavbu se soukromými 
vlastníky pozemků, ve kterých bude kabel částečně také uložen. Po  dodání 
projektové dokumentace v papírové podobě bude podána žádost o SP. 
Akce kompletně koordinována a realizována s rekonstrukcí NN kabelů, 
který realizuje E.on. PD předána, bylo nutné aktualizovat některé 
vyjadřovačky, koncem března podána žádost o povolení na SŽP. 21.6.2022 
objednávka na PK Elektro na prováděcí dokumentaci na optiku - požadavek 
oddělení IT na mikrotrubičkový plán, včetně technické zprávy a 
položkového rozpočtu. 3.11.2022 podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem 
společností E.mont, termín dokončení a předání díla 28.4.2023.



Gabriel Vratislavovo nám. - přívod elektro 228 7366 0,00 525000,00 34000,00 6,48 01 - 09/2022 05-09/2022  --- 09/2022 12/2022

Gabriel Fotovoltaika NMNM 195 1077 0,00 350000,00 0,00 0,00

Gabriel 290 7736 0,00 900000,00 0,00 0,00 10/2022 11/2022

Grepl Výpočetní technika 208 1074 0,00 121000,00 120637,00 99,70

Grepl Výpočetní technika 208 6113 0,00 44850,00 63222,50 140,96

Grepl 182 7345 0,00 3218000,00 0,00 0,00 2021 x 04/2022 2022 2022

Grepl Výpočetní technika 208 7312 0,00 106117,00 106117,00 100,00

Grepl Výpočetní technika 208 7326 0,00 70000,00 0,00 0,00

Grepl Výpočetní technika 208 9647 0,00 44850,00 45314,50 101,04

Hanych spol. PeruTě NMNM s.r.o. 184 7735 0,00 10000,00 10000,00 100,00

Obnova rybníka Zichův - PD 100 6703 350000,00 350000,00 0,00 0,00 2021-2023 2023 x x x

100 9320 100000,00 100000,00 0,00 0,00 2022 2022-2023 x x x

100 9636 200000,00 200000,00 0,00 0,00 2021 02/2022-03/2022 02/2022 09/2022 09/2022

100 9825 2300000,00 2302950,00 2272600,67 98,68 2020-2021 2021 10/2021-01/2022 04/2022 08/2022 Stavba dokončena, převzata od zhotovitele, probíhá kolaudační řízení.

Hemza Lesní - rekonstrukce 348 3302 4550000,00 7750000,00 3482005,21 44,93 2019-2021 03/2020-10/2020 11/2021-03/2022 04/2022 11/2022

inves
tice

Řešeny připomínky k realizaci ze strany VAS.15.8.2022 vydané souhlasné 
stanovisko státní památkové péče s umístěním 1 ks sloupku a 3 ks stojan 
na kola s nabíjením. Řeší se DOHODA o prostorovém uspořádání  staveb  
se SVK Žďársko. 29.9.2022 podepsaná objednávka  se zhotovitelem TS 
služby s.r.o. a 3.10. 2022 bylo předáno staveniště za účasti TDS. Čeká se 
na dodání rozvodného sloupku společností Elkov Elektro, od subdodavatele 
se čeká na dodání komponentů. Příprava dodatku k objednávce na 
prodloužení termínu dokončení realizace do 15.12.2022. Probíhá realizace 
díla, vzhledem k posunutí termínu dodání rozvodného sloupku dodavatelem 
společností Elkov elektro z 3.11. 2022 na 2.12.2022, byla na KDS 
7.11.2022 dohodnuta se zhotovitelem TS služby instalace „provizorního 
sloupeku“, pro zprovoznění vánočního osvětlení. Všechny ostatní práce 
budou dle zhotovitele dokončeny dle původní objednávky do 16.11.2022. 
Po tomto termínu bude osazen dodaný sloupek na připravený základ.

inves
tice

Fin. prostředky budou použity na zjištění technických možností pro umístění 
technologie FVE (statické posouzení únosnosti střech, požárně 
bezpečnostní opatření...) pro vybrané lokality (Městské lázně, NSS, 2 ZŠ). 
Probíhají jednání se společností DEL, která zpracovává nabídky na NSS, 2 
ZŠ a aktualizuje nabídku na Městské lázně s možnosti využití střechy 
teplárny a zpracovává nabídku na energetický posudek, požárně 
bezpečnostní řešení a statické posouzení budov. Odeslány podepsané 
smlouvy na  rezervaci výkonu u distributora u společnosti EG.D.

inves
tice

Změna způsobu vytápění - KODUS, 
NSS, MŠ

NSS - nádrže nelze umístit - záplavové pásmo a stávající sítě. Lokalita 
KODUS - vzhledem k umístění nádrží mezi domy se realizace zatím 
provádět nebude. Lokalita MŠ Žďárská - 1.7.2022 došlo k vykácení stromů. 
S TS služby je  domluvena obhlídka umístění nádrží po dodání PD od Ing. 
Čudy, pro přípravu patek pod nádrže a oplocení. Čekáme na PD, Ing. Čuda 
posunul termín dodání do 18.11.2022, vzhledem k nedostupnosti některých 
komponentů pro přestavbu kotlů (nacenění do položkového rozpočtu).

inves
tice

Jedná se o studii proveditelnosti k projektu "Zvýšení odolnosti DC proti 
kybernetickým hrozbám". Jde o projekt zaměřený na posílení kybernetické 
bezpečnosti informačního systému města. V srpnu 2022 Ministerstvo pro 
místní rozvoj vypsalo výzva 04 IROP - KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST - 
SC 1.1., do které oddělení IT podalo žádost o dotaci, jejíž součástí byla 
studie proveditelnosti.

inves
tice

Jedna se o technické zhodnocení optických tras - protlak, který byl 
proveden firmou Emont pod příjezdovou komunikací do firmy KASTLE - 
tímto došlo k propojení chrániček metropolitní sítě mezi cyklostezkou na 
Pohledec a ul. Soškova. Finanční prostředky byly převedeny z provozní 
části rozpočtu ort. 208 Výpočetní technika.

inves
tice

Výpočetní technika - Harmonizace 
prostorových dat a IDM pro NMNM

V měsíci říjnu proběhlo výběrové řízení, které bylo rozděleno na 5 částí. Do 
1. a 5. části se přihlásili dva uchazeči, do částí 2, 3 a 4 po jednom uchazeči. 
V současné době se do 9.11.2022 čeká, zda některý z uchazečů nepodá 
odvolání. Po termínu na odvolání dojde k podpisu smluv a zahájení 
realizace. Akce by měla být hotova a proplacena do konce roku 2022 a 
celková vysoutěžená cena všech částí je 2.100.100,20 Kč.

inves
tice

Jedná se o opravu účtování modulů GINIS k elektronické úřední desce - 
opět technické zhodnocení současného systému GINIS. Finanční 
prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu org. 208 Výpočetní 
technika.

inves
tice

Jedná se o technické zhodnocení informačního systému GINIS - tím, že 
dojde k povýšení licence majetku na neomezenou licenci. Současná licence 
modulu majetek byla do 10 tis. majetkových položek a tuto jsme tím, že 
došlo k zaevidování majetků z rekonstrukce 1:ZŠ apod.. přečerpali.

inves
tice

Jedná se o technické zhodnocení optické trasy ul. Soškova - protlak, který 
byl proveden firmou E.mont pod st. silnicí II/360, kdy došlo k napojení 
budoucího "Areálu služeb" na ul. Soškova. Finanční prostředky byly 
převedeny z provozní části rozpočtu org. 208 Výpočetní technika.

inves
tice

Hemza 
(orj) 

prov
oz

V návaznosti na dokončení procesu výkupu pozemků bylo zahájeno 
pokračování projekčních prací.

Hemza 
(orj) 

prov
oz

Maršovice - oprava hráze horního 
rybníka

Jde o projekční přípravu, byla zahájena příprava pro zadání projekčních 
prací., byl osloven možný projektant, je svolán vstupní výrobní výbor.

Hemza 
(orj) 

prov
oz

Pohledec - výměna požeráku nádrže 
Koupaliště

Dokončena projekční příprava, probíhá povolovací řízení stavby. Současně 
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, v rámci něhož nepřišla 
žádná nabídka. Další postup je v projednávání. Aktuálně obdržena nabídka 
v rámci přímého oslovení možného dodavatele, nabídka je posuzována.

Hemza 
(orj) 

prov
oz

Slavkovice - oprava čelní hráce a 
pravé boční zdi návesního rybníka

inves
tice

Stavba v realizaci, zhotovitel SPH stavby s.r.o., probíhá koordinace s 
investicí EG.D. Probíhá příprava na přejímací řízení stavby, požádáno o 
kolaudaci, kolaudační řízení proběhne 29.11.2022.



Hemza 316 9720 0,00 90000,00 0,00 0,00 2020-2021 2021 2021 10/2021 11/2022

Hemza Slavkovice - přemístění VDJ 312 9826 1610000,00 245420,00 0,00 0,00 2020-2021 2021-2022 2022 2023 2023

Hemza Hlinné - kanalizace 280 9102 5000000,00 5000000,00 5000000,00 100,00 2009-2020 2010-2020 2020-2021 03/2021 09/2022

Hemza 247 3804 0,00 920000,00 897336,09 97,54 2019-2020 2020-2021 2020-2021 04/2021 10/2021

Hemza 379 6638 1500000,00 2000000,00 511163,83 25,56 2019-2020 x 10/2021-01/2022 07/2022 11/2022 Stavba v realizaci, zhotovitel TS služby s.r.o.

Hemza 357 6704 0,00 150000,00 0,00 0,00 x x x x x DOKONČENO

Hemza 365 5901 820000,00 820000,00 782280,00 95,40 2021 2021-2022 11/2021-03/2022 05/2022 08/2022

Hemza Smetanova - reko. MK po kanalizaci 366 5902 3000000,00 3000000,00 2878530,88 95,95 2021 2021-2022 11/2021-03/2022 05/2022 08/2022

Hemza 388 3608 200000,00 317000,00 25000,00 7,89 2021 - 2022 2022 2022 2022 2022

Hemza 375 3610 300000,00 1000000,00 149847,25 14,98 03/2021-04/2022 05-06/2022 05-06/2022 08/2022 11/2022

Hemza 206 1064 0,00 90000,00 90000,00 100,00 2021 x 2021 10/2021 04/2022 DOKONČENO

Hemza Pohledec – chodník 270 9620 0,00 170000,00 0,00 0,00 2017 2018 2021 08/2021 09/2021

Hemza 265 5201 0,00 200000,00 0,00 0,00 02-11/2022 09-12/2022 x x x

Hemza Lesní - reko vodovodu a kanalizace 268 3303 3200000,00 2800000,00 2649964,00 94,64 2019-2020 2020 11/2021-03/2022 04/2022 11/2022

Hemza 349 6112 200000,00 115000,00 0,00 0,00 2022 2022-2023 x x x

Hemza 243 1067 500000,00 300000,00 0,00 0,00 2021-2023 2023 x x x

Hemza 244 1068 400000,00 85000,00 0,00 0,00 2022-2023 2023 x x x

inves
tice

Rokytno - odkanalizování hasičárny 
přípojka

Stavba v realizaci, zhotovitel (VHS Bohemia a.s., Brno), realizace současně 
se stavbou hlavního kanalizačního řadu pod investorstvím SVK, který je 
realizován ve spolupráci se soukromým investorem. Vlastní propoj 
kanalizační přípojky bude možný po zprovoznění čerpací stanice, 
předpoklad v 11/2022. U VAS intenzivně urgováno zprovoznění čerpací 
stanice.

inves
tice

IP SVK, je dokončena projekční příprava, vydáno stavební povolení, s SVK 
dohodnuto zahájení VŘ na zhotovitele stavby, realizace v r. 2023.

inves
tice

IP SVK, zhotovitel sdružení AQUASYS spol. s r.o. a SPH stavby s.r.o., 
stavba dokončena, proběhlo kolaudační řízení, 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. 
Intenzivně urgováno zprovoznění čerpací stanice tak, aby bylo možné 
zahájit přepojování jednotlivých přípojek.

inves
tice

Masarykova - řešení bezpečnosti 
provozu I.

Stavba dokončena a převzata od zhotovitele, krajské komunikace byly 
stavebním úřadem uvedeny do předčasného užívání, stavební objekty 
města byly zkolaudovány, zhotovitel M-SILNICE a.s. Pardubice. Byla 
uzavřena provozní smlouva na STL plynovod se společností GasNet, a byl 
proveden propoj plynovodu. Ve spolupráci s krajem Vysočina probíhá 
příprava na vzájemné vypořádání stavbou dotčených pozemků. Aktuálně 
bylo provedeno měření hluku v prostoru křižovatky, výsledek je v pořádku, 
ze strany kraje Vysočina bude požádáno o kolaudaci stavby.

inves
tice

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

inves
tice

Obnova rybníka Zichův - výkupy 
pozemků

inves
tice

Smetanova - Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace - IP SVK

IP SVK, zhotovitel stavby společnost AQUASYS s.r.o., stavba dokončena, 
připravovány podklady pro zahájení kolaudačního řízení.

inves
tice

Stavba dokončena, kolaudační řízení proběhne 22.11.2022, zhotovitel 
stavby společnost AQUASYS s.r.o.

inves
tice

Malá - Novostavba vodovodu pro 
smuteční síň - IP SVK

IP SVK, je uzavřena SOD se zhotovitelem stavby, zhotovitel společnost 
SPH stavby s.r.o., je koordinováno se souvisejícími přeložkami stávajících 
vodovodních přípojek a přípojek NN.

inves
tice

Malá - přeložky vodovodních přípojek 
a přípojek elektro

Část stavby "vodovodní přípojky" je dokončena, zhotovitel společnost SPH 
stavby s.r.o., je koordinováno se související stavbou hlavního vodovodního 
řadu a s přeložkami přípojek pod investorstvím EG.D. Na části stavby 
"přípojky elektro" probíhá realizace stavby, zhotovitel E.MONT s.r.o.

inves
tice

Černý rybník - ekologická 
pozorovatelna

inves
tice

Stavba v realizaci, zhotovitel Dopravní Stavby Silnic s r.o., Praha, nebyl 
splněn smluvně sjednaný termín dokončení stavby 30.9.2021, zhotovitel je 
od této doby v prodlení, spolupráce s ním je velice komplikovaná i ve vztahu 
k udržení odpovídající kvality prováděného díla a bezpečnosti práce. 
Aktuálně je uzavírán dodatek ke smlouvě o dílo (na změny předmětu díla 
vzniklé v průběhu stavby - méněpráce) a současně je zhotovitel urgován k 
dokončení prací a k jejich předání objednateli. Doplněno 12.10.2022: 
vzhledem k absolutní nečinnosti zhotovitele a jeho nekomunikace s 
objednatelem jsou činěny právní kroky k platnosti smlouvy o dílo a k 
vyúčtování příslušných sankcí a škod. Doplnění dne 8.11.2022: byla 
ukončena platnost smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, právní účinky 
ukončení platnosti jsou ke dni 4.11.2022, bylo zadáno dokončení stavby 
jinou firmou a jsou zajišťovány podklady pro kolaudační řízení stavby, 
původnímu zhotoviteli bude vyúčtována smluvní pokuta a vzniklá škoda

inves
tice

Pavlovova - úprava křižovatky s ul. 
Žďárskou

Probíhá zadání projekčních prací. Aktuálně probíhají jednání s vlastníkem 
sousedního objektu, návrh křižovatky je připraven ve variantách, je 
projednáváno v dopravní komisi a v komisi architektury. Současně byla na 
kraji Vysočina dne 13.5.2022 projednána varianta vybudování okružní 
křižovatky, následné stanovisko kraje Vysočina je víceméně kladné, po jeho 
upřesnění a potvrzení bude s projektantem stavby projednáno konečné 
zadání projekčních prací. Doplněno dne 12.10.2022: stanovisko Kraje byla 
upřesněno, bude městem vyhodnoceno a bude pokračováno v zadání 
projekčních prací.

inves
tice

IP SVK, stavba v realizaci, zhotovitel SPH stavby s.r.o., probíhá koordinace 
se stavebními objekty města a s investicí EG.D.

inves
tice

Soškova - sběrný dvůr v areálu 
Centra služeb a řemesel

Probíhá zadání projekčních prací - probíhají pracovní schůzky s 
projektantem a konkretizuje se projekční zadání.

inves
tice

Rekonstrukce infrastruktury sídliště 
Betlém

Práce na studii jsou finalizovány, proběhlo závěrečné projednání návrhu 
studie vč. etapizace, po zajištění zbývající dokladové části bude studie 
předložena ke schválení v RM. Následně budou zadány projekční práce.

inves
tice

Betlém - reko vodovodu a kanalizace 
- IP SVK

IP SVK, v návaznosti na dokončení a schválení studie budou zadány 
projekční práce.



Hemza 238 2902 300000,00 300000,00 0,00 0,00 2022-2023 2023 x x x

Hemza Pohledec - 4 RD u mlýna 248 9641 300000,00 0,00 0,00 0,00 2022-2023 2023 x x x

Hemza 249 9642 100000,00 0,00 0,00 0,00 2022-2023 2023 x x x

Hemza 279 9125 0,00 344580,00 344580,00 100,00 2022 2022-2023 x x x

Hemza Hlinné - novostavba MK 300 9113 0,00 718000,00 717904,98 99,99 2016 2016 06/2022 07/2022 09/2022 Stavba dokončena, zhotovitel SPH stavby s.r.o., probíhá kolaudační řízení.

123 1928 530000,00 530000,00 0,00 0,00

Územně plánovací dokumentace 363 1025 500000,00 850000,00 250570,00 29,48

Janovská Rozšíření vánoční výzdoby 136 1070 0,00 107000,00 106496,00 99,53 x x x 06/2022 06/2022 Dokončeno

Olešná - oprava povrchů na hřbitově 137 9435 250000,00 250000,00 0,00 0,00 x x x 08/2022 09/2022

Janovská Olešná - pořízení sekacího traktůrku 230 9436 0,00 170000,00 163400,00 96,12 x x x 04/2022 6/2022 Dokončeno.

Oprava singltracků 193 1066 2680200,00 2680200,00 2680150,00 100,00 x x x 05/2022 10/2022

Janovská Zahradníkův kout - lesní cesta 266 1073 0,00 5200000,00 0,00 0,00 07/2022 10/2022

Jiříkovice - oprava kapličky, PD 119 9230 650000,00 650000,00 643944,69 99,07 03/2022 2022 2022

171 1923 633000,00 633000,00 633000,00 100,00 modernizace varné technologie

1. ZŠ - ŠJ - konvektomaty 106 7364 500000,00 1197000,00 1173167,60 98,01 12/21 - 01/22 2022 08/22

107 3213 280000,00 280000,00 280000,00 100,00 7/22 8/2022

II. základní škola 107 9630 0,00 0,00 0,00 0,00

Pohledec - ZŠ - elektroinstalace 107 9640 320000,00 419000,00 320000,00 76,37 1-2/22 3 - 4/22 6 - 7/22 8/2022

Novoměstská kulturní zařízení 120 6645 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace ex post - elevace

Investiční dotace - Pomněnka 323 4904 3000000,00 3000000,00 3000000,00 100,00 03/2022

Výlepové plochy 236 1071 0,00 450000,00 424345,00 94,30 06/22 07/22

Kos Rokytno - SDH – pořízení automobilu 277 9715 0,00 1100000,00 1011375,00 91,94 05/2021 01/2022 03/2022

Kos 292 6409 0,00 435000,00 0,00 0,00 04/2022 09/2023

Kos 293 9324 0,00 403000,00 0,00 0,00 04/2022 09/2023

inves
tice

Komenského nám. - okružní 
křižovatka

Bude zahájena příprava pro zadání projekčních prací, bylo iniciováno 
vstupní jednání s krajem Vysočina - proběhlo dne 13.5.2022, následné 
písemné stanovisko je víceméně kladné, bylo doporučeno před zadáním 
projekčních prací zpracovat dopravní model vč. kapacitního posouzení 
okružní křižovatky vč. ovlivnění plynulosti provozu na navazujících 
křižovatkách, zejména směrem k I/19. Aktuálně je zadáváno vypracování 
těchto dokumentů.

inves
tice

IP SVK, příprava pro zadání projekčních prací byla pozastavena do doby 
dořešení změny územního plánu města.

inves
tice

Pohledec - vodovod a kanal. pro 4 
RD u mlýna - IP SVK

Příprava pro zadání projekčních prací byla pozastavena do doby dořešení 
změny územního plánu města.

inves
tice

Hlinné - novostavba vodovodu - IP 
SVK

IP SVK, stavba dokončena, zhotovitel společnost AQUASYS s.r.o., probíhá 
kolaudační řízení.

inves
tice

Hradil 
(orj) 

inves
tice

Městská polici - pořízení služebního 
vozidla

Jamboro
vá

inves
tice

inves
tice

Janovská 
(orj) 

prov
oz

Zhotovitel TS služby¨s.r.o.,  kvůli terénním podmínkám  řešen jako mlatový 
povrch v hlavní ose od vstupní brány.  Dokončeno. 

inves
tice

Janovská 
(orj) 

prov
oz

Zhotovitelem na přímé zadání firma DIRTY- PARKS, s.r.o.. Akce dotačně 
podpořena Krajem Vysočina. Práce  na singletracích dokončeny v říjnu 
2022. 

inves
tice

Zhotovitel firma Elitbau s.r.o. Stavební práce zahájeny 1.8.2022. Stavba 
před dokončením.

Klapačov
á (orj) 

prov
oz

je zpracována dokumentace pro opravu objektu. Bude vyhlášeno výběrové 
řízení na zhotovitele. Probíhá výběrové řízení. Do výběrového řízení se 
nepřihlásil žádný uchazeč. Pro opravu střešní části uzavřena smlouva s Ing. 
Jan Gregar, Suky 19. Zahájena oprava střechy. Zadána výroba oken s 
obloukem firmě Bárta Truhlářství, Radešínská Svratka. Ukončena oprava 
střešní části. Zadána objednávka na pozlacení křížku a makovice Ing. Ivo 
Staňkovi, Dolní Kounice. Dne 12.10. proběhne instalace zrekonstruované 
makovice a křížku. Uzavřena smlouva na opravu fasády - František Toman, 
Žďár nad Sázavou Termín realizace opravy fasády do 30.11.2022. Dne 
4.11.2022 předáno dílo, stavba dokončena.

Klapačov
á (orj) 

inves
tice

IP MŠ Drobného - Modernizace 
varné technologie

Klapačov
á (orj) 

inves
tice

do 10.1.2022 probíhá výběrové řízení na dodávku konvektomatů do školní 
jídelny. Výběrové řízení zrušeno. Uzavřena smlouva s firmou GOZ 
GASTRO s.r.o., Brno. Konvektomaty dodány a zprovozněny v 08/2022.

Klapačov
á

prov
oz

II. ZŠ - výměna podlahové krytiny - 3 
třídy

předpoklad zahájení na začátku letních prázdnin. Realizováno KB stavební 
s.r.o. Nové Město na Moravě, termín dokončení do začátku školního roku. 
Realizace dokončena.

Klapačov
á

prov
oz

Klapačov
á

prov
oz

probíhá projektová příprava, předpoklad zahájení při ukončení šk. výuky . 
Podána žádost o dotaci z fin. prostředků EU, proběhlo VŘ. Ukončeno VŘ, 
uzavřena SOD s vítězným uchazečem. Proběhla koordinační schůzka se 
zhotovitelem. Předání staveniště proběhne dne 27.6.2022. Stavba před 
dokončením, na vícepráce bude uzavřen dodatek. Termín dokončení 
stavby dle SOD. Stavba dokončena, administrativně se dokončuje dotace.

Klapačov
á

inves
tice

Klapačov
á (orj) 

inves
tice

fin. podpora výstavby Domova Pomněnka. Vybrána stavební firma. 
Zahájeny stavební práce. 6.5.2022 proběhne oficiální položení základního 
kamene. Pokračuje stavba, vyzdívá se suterén, připravuje se vylití stropů. 

Klapačov
á

inves
tice

Žádost o územní souhlas a souhlas památkářů. Čekáme na vyjádření 
správců sítí. Výlepová plocha desková bude instalována v nejbližších 
dnech. Ostatní výl. plochy budou instalovány v červnu 2022 (prodloužen 
termín dodávky z důvodu nedostatku materiálu na výrobu ploch). Dochází k 
postupné instalaci výlepových ploch. Výlepové plochy nainstalovány, 
předány k hospodaření NKZ.

inves
tice

DOKONČENO                                                          
 Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj 
Vysočina. Celková částka cca 1,05 mil. Kč. Zůstatek peněz bude na nákup 
vozíku pro SDH, schváleno OV. 

inves
tice

SDH NMNM - pořízení hasičského 
automobilu

Vysoutěžená cena je o 85 tis. Kč vyšší. Dopravní automobil s dotacemi 450 
tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina. Celková částka cca 1,1 mil. 
Kč

inves
tice

SDH Maršovice - pořízení 
hasičského automobilu

Vysoutěžená cena je o 53 tis. Kč vyšší. Dopravní automobil s dotacemi 450 
tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina. Celková částka cca 1,1 mil. 
Kč



Kos 294 9643 0,00 418000,00 0,00 0,00 04/2022 09/2023

Bělisko - chodník - PD 259 1108 2700000,00 2500000,00 2477022,84 99,08 2021 09/2021-01/2022 02/2022 06/2022 08/2022

297 9633 9000000,00 4050750,00 815474,19 20,13 2020-03/2022 03-04/2022 05/2022 09/2022 08/2023

Malá - smuteční síň 389 3609 600000,00 871802,00 680048,00 78,00 01-09/2022 Studie

209 1707 7000000,00 1300000,00 49000,00 3,77 2020-11/2022 02-03/2023

Budovatelů - kontejnerová stání 257 1705 900000,00 660000,00 85400,00 12,94 02/2022 05/2022 08/2022

296 9646 0,00 1000000,00 1000000,00 100,00

126 6628 250000,00 250000,00 0,00 0,00 2017 2017

inves
tice

SDH Pohledec - pořízení hasičského 
automobilu

Vysoutěžená cena je o 68 tis. Kč vyšší. Dopravní automobil s dotacemi 450 
tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina. Celková částka cca 1,1 mil. 
Kč

Kramárov
á

inves
tice

Dokončena PD, čeká se na vydání stavebního povolení (konec ledna 
2022), 10.2.2022 vyhlášeno VŘ na stavbu (předpoklad realizace dle návrhu 
SoD 1.6. - 12.8.2022). Uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem STAKO 
VYSOČINA s.r.o. Zhotoviteli předány podklady pro přípravu. Dne 1.6. 
předání staveniště z a přítomnosti TDS a BOZP. Stavba dokončena, dne 
22.9.2022 proběhla ze strany zástupce SŽP závěrečná kontrolní prohlídka, 
následně vydáno kolaudační rozhodnutí. Nově vybudovaný majetek 
naevidovaný do majetku města. AKCE UKONČENA.

Kramárov
á

inves
tice

Pohledec – nová lokalita RD 
Pohledec

PD zpracována, rozeslána na vyjádření dotčených orgánů, předpoklad 
podání žádosti o DUR+SP na přelomu 02-03/2022. Na březnové ZM budou 
ze strany SMM předloženy smlouvy na nákupy a směny potřebných 
pozemků. S ohledem na probíhající změnu územního plánu se počítá s tím, 
že lokalita bude z pohledu VZ rozdělena na dvě dílčí podzakázky (A = 18 
parcel, lze realizovat za současného UP, B= 5 parcel,tato část bude 
realizována jen při schválení změny UP). Dne 10.3.2022 podány žádosti o 
vydání stavebních a vodoprávních řízení (včetně části SVK).Začátkem 
dubna doplněny a upraveny některé podklady pro SP. Geodetem zaměřeny 
jednotlivé stavební parcely., předloženo v rámci vyvolávací ceny za 1m2 
pozemků ZM. V průběhu května proběhlo VŘ na zhotovitele stavby, termín 
ukončení příjmu nabídek do 27.5.2022, proběhlo hodnocení a s tím, že 6.6. 
byl vyhlášen výsledek a výběr nejvhodnějšího dodavatele, následně 
uzavřena SoD na jednotlivé části stavby, stejně tak i smlouvy na BOZP a 
TDS. UPOZORNĚNÍ: Schválena změna UP, lze realizovat celý projekt. dne 
19.9.2022 předáno staveniště, probíhá skrývka ornice, kácení stromů a 
výkopové práce pro splaškovou stoku.

Kramárov
á (orj) 

inves
tice

Průběh architektonické studie koordinuje Ing. arch. Ryška. V prosinci 
sestavena porota pro hodnoceni, pan Ryška nyní připravuje podklady pro 
vyhlášení soutěže. Předpoklad zveřejnění po ustavujícím zasedání poroty - 
22.03.2022. Na ZM dne 14.3.2022 představena architektem základní vize, 
harmonogram a zadání architektonické soutěže. Podmínky soutěže 
následně schváleny 28.3. v RM. Dne 4.4. soutěž oficiálně vyhlášena. 
Termín pro podávání návrhů do 1.8.2022.  Dne 8.8.2022 proběhlo v KD 
zasedání hodnotící komise. Ta následně vybrala nejlepší návrh, který byl 
rovněž dne 22.8.2022 představen a vzat na vědomí Rm. V současné chvíli 
běží s vítězným uchazečem studie JŘBU, dne 3.10.2022 proběhla osobní 
konzultační schůzka s projektantem nad dalším vývojem projektu. Vítězem 
arch.studie je Ing.arch. Radim Horák, IČ:  IČ: 70457085. Termín pro podání 
jeho nabídky v rámci JŘBU je do 31.10.2022

Kramárov
á (orj) 

prov
oz

Budovatelů - kompletní reko 
komunikací

dle dodání podkladů 
pro VZ

Ze strany projektanta doposud nedodány kompletní podklady pro vyhlášení 
VZ - chybí vyjádření dotčených orgánů. Po dodání nutno na investiční část 
podat žádost o SP, následně proběhne společné VŘ s realizací nových 
kontejnerových stání (podlimitní řízení). Doposud nevydáno SP na nová 
parkovací místa. S ohledem na počty navržených kontejnerových a 
parkovacích míst je zvažováno kompletní přepracování návrhu a hledání 
výhodnějších řešení. Tento projekt bude komplexně na kontejnerová stání i 
parkovací místa přepracován jedním projektantem a řešen jako celek. 
Uzavřena objednávka s Ing. Tomášem Petrem, dne 9.5. proběhl výrobní 
výbor, diskutovány úspornější varianty řešení a jejich rozdělení. Je zadáno 
individuální vypracování návrhu kontejnerových stání, dne 10.10.2022 
proběhl k projektu výrobní výbor, kdy byl ze strany vedení města předložen 
požadavek na rozšíření projektu o parkovací místa na ul. Hornická, což 
bude vyžadovat SP. Co do financí - v rozpočtu na 2023 schváleno 6 mil. Kč, 
Celková cena odhadována na 12 mil. Kč. Nutno s ohledem na napjatost 
rozpočtu dořešit možnost realizace- 2023 nebo až v 2024?

Kramárov
á (orj) 

inves
tice

Kompletní rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad + SKO SVJ 
v lokalitě ul. Budovatelů v Novém Městě na Moravě vč. opěrné zdi z důvodu 
přemístění kontejnerových stání mimo parkovací plochu. Akce připravena 
pro VZ, VZ je plánována společně s Rekonstrukcí komunikací Budovatelů, 
podlimitní řízení S ohledem na počty navržených kontejnerových a 
parkovacích míst je zvažováno kompletní přepracování návrhu a hledání 
výhodnějších řešení. Uzavřena objednávka s Ing. Tomášem Petrem, dne 
9.5. proběhl výrobní výbor, diskutovány úspornější varianty řešení a jejich 
rozdělení. Příprava akce spojena s akcí kompletní rekonstrukce 
komunikace Budovatelů. Aktuální popisku k průběhu přípravy jsou tedy 
uvedeny u akce komunikace.

Kramárov
á

inves
tice

Pohledec - novostavba vodovodu a 
kanalizace (TI pro výstavbu RD) - IP 
SVK

Kubík 
(orj) 

prov
oz

Oprava fasády věžového domu č. p. 
730

5% pozastávka po dobu záruky. Dne 12.5.2022 proběhla odborná prohlídka 
fasády specialistou, zajištěná SMM ve spolupráci s INV, bude zpracována 
zpráva. Zpráva zpracována, v záruce se projevily vady, zpracovává se 
reklamace. 10.8.2022 odeslána reklamace (SMM ve spolupráci s INV 
prostřednictvím datové schránky).



171 6640 300000,00 450000,00 0,00 0,00 02/2022 - 08/2022  ---  --- 07/2023 08/2023

171 6641 120000,00 170000,00 0,00 0,00 2023

Kubík Přechody pro chodce 287 1006 400000,00 560000,00 0,00 0,00 2016 - 2023 2016 - 2023  --- 09/2022 10/2023

Kubík Olešná - chodník podél st.silnice I/19 269 9411 150000,00 285000,00 0,00 0,00 2018 - 2023 2023

Kubík Olešná - lávka + chodník 391 9416 1900000,00 5483623,00 5013232,62 91,42 2015 - 11/2020 07/2019 - 01/2020 01/2022 - 03/2022 05/2022 10/2022

306 1603 150000,00 250000,00 0,00 0,00 08/2019 - 03/2023 10/2022 - 04/2023

Kubík 354 9431 250000,00 400000,00 0,00 0,00 2021 - 2023

Kubík Parkovací místa a chodník u ŠJ 2. 305 3208 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2021

Kubík Brněnská - chodník 306 1602 250000,00 350000,00 0,00 0,00 08/2019 - 03/2023 10/2022 - 04/2023

Kubík 
(orj) 

inves
tice

Rozšíření podesty u schodiště  a 
vstupních dveří u termoportárny- MŠ 
Drobného

Příprava a provedení stavební úpravy v objektu MŠ - úprava podesty a 
rozšíření dveří v obv.plášti - u termoportárny. 11.2.2022: probíhá příprava 
potřebné PD. Dohledány podklady od posledních úprav, 29.6.2022 
provedeny sondy, pokračuje zpracování PD. 8.8.2022: zpracována a s 
bezpečnostním technikem MŠ zkozultována PD požadované úpravy. 
Dopracován rozpočet a výkaz výměr a 22.8.2022 PD odeslána TS službám. 
 

Kubík 
(orj) 

inves
tice

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

Zpracování PD na stavební úpravy v objektu MŠ. 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.

inves
tice

Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. V r. 
2022 bude realizován přechod na ul. Žďárská - u DPS. 15.3.2022 předána 
PD zhotoviteli - TS služby. 25.7.2022 uzavřena objednávka. Předpokládané 
zahájení realizace v 09/2022. 12.10.2022: stavebně dokončeno, kompletují 
se doklady ke kolaudaci. Dle sdělení DI PČR nutno upravit stávající DZ - 
zajišťuje se přes TS služby. Zpracovává se PD na úpravu přechodu na ul. 
Vančurova v příštím roce.

inves
tice

PD 3. etapy chodníku - od Jednoty směrem na Bystřici n.P. Příprava vázne 
na řešení odvodnění komunikace a chodníku a spolupráci s ŘSD. Dne 
11.5.2022 provedena prohlídka aktuálního stavu "levé" strany. Projektant 
zvažuje možnosti zjednodušeného řešení.

inves
tice

Lávka podél silničního mostu v Olešné, úprava autobusové zastávky a 
navazující části chodníku. Stavba povolena, potvrzena dotace ze SFDI. 
Probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 11.2.2022: probíhá opakované 
výběrové řízení na zhotovitele. Nutno počítat s větší finanční náročností 
akce. Dne 11.3.2022 uzavřena SoD na realizaci díla s fy MDS solutions 
s.r.o. Vysoké Mýto. 12.4.2022: probíhá příprava stavby na straně 
zhotovitele. Dne 16.5.2022 předáno staveniště zhotoviteli, stavba zahájena. 
14.6.2022: stavba probíhá, provádějí se základové konstrukce. Dne 
1.7.2022 provedena betonáž mostovky. 22.8.2022: hrubé práce na lávce 
provedeny, provedeny ter. úpravy pod a v bezprostředním okolí lávky, 
provádějí se navazující části chodníků a úprava autobusové zastávky. K 
30.9.2022 stavebně dokončeno, probíhá odstraňování nedodělků, 
kompletují se doklady ke kolaudaci a vypořádání dotace, požádáno o 
kolaudaci. Závěreční kontrolní prohlídka proběhla dne 18.10.2022, 
kolaudační souhlasy vydány dne 19.10.2022 a 26.10.2022. Řeší se činnosti 
po dokončení stavby a záležitosti spojené s dotací. 

Kubík 
(orj) 

prov
oz

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".

inves
tice

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, 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 - dosud neobdrženo.

inves
tice

Akce s problematickým průběhem ze strany zhotovitele dokončena v závěru 
r. 2021. FP na dovypořádání vzájemných pohledávek. Ukončeno bez další 
potřeby FP.

inves
tice

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, proběhlo i jednání se zástupci fy DELL ohledně 
elektromobility - vzájemné seznámení s aktuálním stavem. Probíhají 
převody potřebných částí pozemků (komplikace díky úmrtí jednoho z 
vlastníků). Dne 30.9.2021 vydáno povolení ke kácení zelně. 3.11.2021: 
pracovníky VAS provedena prohlídka stávající dešťové kanalizace pod 
budoucím chodníkem: je ve stavu, že ji není nutné před vybudováním 
chodníku měnit. Dne 25.11.2021podána žádost o vynětí ze ZPF. Pokračuje 
zpracování PD a příprava akce, dne 26.1.2022 proběhl další výr.výbor - 
upřesněny požadavky hlavně z pohledu elektro. V 12. týdnu t.r. přesunut 
včelín v arboretu (uvolnění směňovaného pozemku ). 12.10.2022: 
projektant dokončuje PD pro vydání společného rozhodnutí (ÚR+SP).



Kubík 329 6207 0,00 2812500,00 2639054,16 93,83 2020 - 2021 2020 - 2021 2021/2022 09/2021 05/2022

Kubík Vlachovická - fotbalové hřiště 272 7202 3950000,00 473000,00 0,00 0,00 2011 - 2021 2011 - 2021

Kubík 250 4703 0,00 15000,00 0,00 0,00 2018 - 2022 2020 2023 2024 2024

Kubík 390 7207 2340000,00 5844268,00 5397332,53 92,35 2015 - 2022 2016 - 2022 02/2022 - 03/2022 06/2022 10/2022

284 3211 2253000,00 2253000,00 1690247,28 75,02 2019  --- 01/2022 - 03/2022 06/2022 08/2022

Kubík 368 2003 0,00 120000,00 0,00 0,00 2023 2023

Kubík 282 4706 0,00 15000,00 0,00 0,00 2018 - 2022 2020 11/2022 11/2022 09/2023

Kubík 283 4707 0,00 635000,00 0,00 0,00 2018 - 2022 2020 11/2022 11/2022 09/2023

inves
tice

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. Oplocení 
provedeno v r. 2020. V r. 2021 provedeny terénní úpravy, zpevněné plochy 
a střídačky. Na r. 2022 zbývá provedení tribuny, zábradlí a dokončovacích 
prací. Podána žádost o dotaci z NSA - výsledek dosud není znám. Dne 
2.2.2022 proběhla pracovní schůzka k řešení tribuny za účasti zhotovitele a 
projektanta - m.j. odsouhlaseno technické řešení. 15.3.2022: provedena 
nutná úprava základových konstrukcí, zahájeno navážení a montáž ocelové 
kce tribuny. Dne 23.3. proběhl kontrolní den: probíhá montáž tribuny, 
projednány kroky k dokončení stavby. Dne 31.03.2022 proběhlo předávací 
řízení. Dne 29.04.2022 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
stavebním úřadem, dne 16.5.2022 vydán kolaudační souhlas na etapy 1 a 
2. Realizace etap 3 a 4 až v případě přiznání dotace z NSA - dosud 
nerozhodnuto. Dle požadavku NSA připravováno výběrové řízení na et. 3 a 
4. Současně požádáno o možnost redukce projektu o et. 4 (druhá tribuna). 
21.7.2022 předal projektant upravenou DPS, po získání kladného 
stanoviska HZS bude zveřejněno požadované výběrové řízení na etapy 3 a 
4. Výběrové řízení na et. 3 a 4 zveřejněno dne 16.8.2022. 12.10.2022: 
vzhledem k obdržené informaci o neposkytnutí dotace výběrové řízení 
zrušeno.

inves
tice

FP na odvod za vynětí pozemků ze ZPF. Dle výkladu nutno uhradit celou 
částku jednorázově, řeší se možnosti dalšího postupu. V návaznosti na 
projednání v RM 9.5.2022 bude proces odnětí dokončen dle vydaného 
rozhodnutí, odvod proběhne jednorázově v r. 2023.

inves
tice

Cyklostezka Nečasova - Žďárská - 
úsek A

Cyklostezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. 
Německého. Rozděleno na 3 části (nemotorová - motorová - nemotorová). 
Realizace dle možností dotace (požádáno IROP a kraj). V současnosti 
projektant dokončuje DPS. V druhé polovině ledna projektant zaslal DPS a 
rozpočty v el.podobě. Tisk papírových paré pozastaven, PD bude 
potřebovat doplnění a úpravy. 15.3.2022: dojednána směna pozemků pro 
cyklostezku u Kazmírova rybníka, předáno SMM k provedení směny. Dne 
11.5.2022 zaslány projektantovi připomínky k DPS. Dne 25.5.2022 
projednána DPS a připomínky s projektantem - projektant DPS upraví. 
14.6.2022 požádána SCHKO o vydání výjimky z ust. zákona o ochraně 
přírody z důvodu prokázání výskytu raka říčního v dotčeném toku. Výjimka 
vydána 1.8.2022, podmínky zapracovávány do DPS. Projektant má 
zpoždění s dodáním upravené DPS. Do RM připravováno výběrové řízení 
na úseky "B" a "C". 12.10.2022: projektant dosud nedodal opravenou PD, 
průběžně urgováno. S vlastníkem sousední nemovitosti projednán odkup 
části navazujícího pozemku v úseku "C" potřebné pro realizaci stavby ve 
stísněném úseku.

inves
tice

Cyklostezka Vlachovická - podél 
silnice III/35314

Rozšíření stávajícího chodníku na cyklostezku vč. posunu oplocení areálu
fy Medin a souvisejících prací. Potvrzena dotace ze SFDI. Probíhá úprava
PD a povolení z důvodu požadavku fy Medin na změnu původně
dohodnutého oplocení. Ve 4. týdnu t.r. Medinu předáno papírové
vyhotovení opravené PD, poté telefonicky odsouhlaseno vč. souvisejících
ustanovení do obchodních podmínek a spuštěno výběrové řízení na
zhotovitele. Nutno počítat s větší finanční náročností akce. Dne 21.3.2022
uzavřena SoD na realizaci stavby s fy J.D.P. stavby s.r.o. Třebíč. Dne 
24.6.2022 předáno staveniště. Práce probíhají, do konce 07/2022 
provedeno odstranění dřevin, demolice větší části původního plotu,... 
22.8.2022 práce probíhají, provedeno odstranění původního oplocení, 
probíhá úprava pláně pod cyklostezku a nové oplocení. 7.9.2022: 
provedena úprava pláně pod cyklostezku, probíhají práce na novém 
oplocení. K 7.10.2022 stavba předána, probíhá odstraňování nedodělků, 
kompletují se doklady ke kolaudaci a vypořádání dotace. Závěreční 
kontrolní prohlídka proběhla dne 20.10.2022, kolaudační souhlasy vydány 
dne 26.10.2022 a 27.10.2022. Řeší se činnosti po dokončení stavby a 
záležitosti spojené s dotací. 

Kubík 
(orj) 

prov
oz

II. ZŠ - reko kanalizace v budově 
školy

Oprava ležaté kanalizace v hl.objektu 2.ZŠ - 1.část. Proběhlo opakované 
výběrové řízení na zhotovitele. Řeší se zadání - chyba hodnocení 
systémem E-ZAK. Po projednání v RM dne 28.3.2022 odeslány návrhy 
smluv uchazeči - fy TOMERO s.r.o., Kyjov. Smlouvy o dílo na první i druhou 
část opravy uzavřeny s fy TOMERO s.r.o. Kyjov dne 20.4.2022. Ve dnech 
10. a 13.6.2022 proběhly přípravné pracovní schůzky za přítomnosti vedení 
školy, zhotovitele a projektanta. Dne 27.6.2022 předáno staveniště a 
zahájeny bourací práce. V podlaze nalezeny v trase kanalizace topné 
kanály, o kterých nikdo nevěděl a ani se neví, zda jsou funkční či nikoliv - v 
řešení. V průběhu 07/2022 provedena výměna potrubí, jeho zásyp a 
betonáž podkladních vrstev dotčených podlah. Po technologické pauze jsou 
v 08/2022 prováděny dlažby. 12.8.2022 dílo převzato, probíhá odstraňování 
nedodělků. Akce dokončena.

inves
tice

Dukelská - rekonstrulce mostu + 
chodník s přechodem

Zařazeno dodatečně na základě projednání v RM dne 28.03.2022). FP na 
úpravu PD rekonstrukce mostu (chodník po obou stranách mostu - 
návaznost na výhledové řešení pěších tras). Projektant požádán o doplnění 
nabídky o termíny. Vzhledem k dostupnosti kapacit specialistů (statika 
mostních konstrukcí) bude úprava PD provedena v r. 2023. 

inves
tice

Cyklostezka Nečasova - Žďárská - 
úsek B

Část akce "Cyklostezka Nečasova - Žďárská" - motorová část. Popis celé 
akce viz org. 250 - "Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A".

inves
tice

Cyklostezka Nečasova - Žďárská - 
úsek C

Část akce "Cyklostezka Nečasova - Žďárská" - nemotorová část. Popis celé 
akce viz org. 250 - "Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A".



323 7211 0,00 302000,00 302000,00 100,00

Herní prvky - NMNM 146 1003 400000,00 790000,00 755822,00 95,67 03/2022 06/2022

Koupaliště - vodní svět 146 1072 0,00 1214500,00 0,00 0,00 02-04/2022 06/2022 09/2022

Dukelská - oplocení herních prvků 146 2004 0,00 25000,00 23595,76 94,38

Karníkova – oplocení hřiště 146 2804 0,00 350000,00 240487,13 68,71

Purkyňova - víceúčelové hřiště 146 5704 0,00 170000,00 0,00 0,00

146 9326 0,00 0,00 5264,00 0,00

Pohledec - víceúčelové hřiště 146 9644 0,00 150000,00 112745,86 75,16

Výhledy - kontejnerové stání 141 7401 0,00 31000,00 30760,31 99,23 10/2021 11/2021

126 1075 0,00 300000,00 91257,84 30,42

rekonstrukce uvolněných bytů 126 1040 1000000,00 1470000,00 757412,50 51,52 01/2022 12/2022

126 1929 350000,00 400000,00 377396,08 94,35 01/2022 06/2022

Křenkova - č.p. 732 - lodžie 126 3006 0,00 250000,00 0,00 0,00

126 3007 0,00 250000,00 4174,50 1,67

Ošmerov
á

inves
tice

SK NMNM - IP na vybudování 
dětského singltracku

Popelkov
á (orj) 

prov
oz

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. Drobného, Tyršova, Malá, 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 
30.06.2021 s tím, že vlastní termín realizace nesmí překročit 15 dnů od 
zahájení realizace díla. Záměrem je instalovat na ul. Tyršova Hobití 
podzemní domeček, na ul. Mírová herní sestavu Brontosaurus s Týrexem 
se šplhacími a prolézacími prvky se skluzavkou, jako náhrada za herní 
sestavu se skluzavkou, šplhacím žebříkem a lanem a nový provozní řád ve 
tvaru dinosaura, na ul. Drobného bagřík do pískoviště a na ul. Karníkova 
nový provozní řád Doba ledová.  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 ŹÁBA - ul. Křenkova, 
Mendlova a Hájkova.  Jedná se o rozšíření tříděného sběru odpadů/plastů 
na dětských hřištích. Dne 8.4.2022 byla uzavřena Smlouva o dílo na 
dodávku a realizaci nových herních prvků vč. dopadové plochy a mobiliáře s 
termínem realizace do 30.6.2022.Zveřejněna v CRS.

Popelkov
á

inves
tice

Zpracován a projednán prvotní návrh studie. Do konce dubna bude 
zpracován návrh pro realizaci, po projednání s navrhovatelem akce v 
participativním rozpočtu a vedení města bude řešeno uzavření SoD s 
termínem vlastní realizace. Předpoklad do konce 06/2022 nebo v září - říjnu 
2022. Doba realizace je odvislá od projednání a uzavření SoD.

Popelkov
á (orj) 

inves
tice

Popelkov
á (orj) 

inves
tice

Popelkov
á (orj) 

inves
tice

Popelkov
á (orj) 

prov
oz

Maršovice - dotace KrÚ - třídění a 
recyklace

Popelkov
á (orj) 

inves
tice

Popelkov
á (orj) 

inves
tice

V rámci akce bylo dodlážděno stávající kontejnerové stání na ul. Výhledy 
vč. kotvení a   patek a instalací kontejnerového stání z recyklátů, který 
městu zdarma poskytla AOS EKO-KOM a.s. Praha v rámci dlouhodobé 
spolupráce. Město financovalo pouze stavební práce. AKCE DOKONČENA, 
stání bylo navedeno do majetku města.

Popelkov
á (orj) 

prov
oz

Rekonstrukce koupelen v městských 
bytech

Popelkov
á (orj) 

prov
oz

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 a výměna 
podlahové krytiny. Přednostně jsou pro realizaci oslovovány správcem 
bytových domů TS služby s.r.o., v případě, že rekonstrukci odmítnou je 
řešeno poptávkou u jiných stavebních firem. 

Popelkov
á (orj) 

prov
oz

Drobného - výměna elektroměrových 
rozvaděčů v č.p. 301

Výměna elektroměrových rozvaděčů pro jednotlivé byty ve společných 
prostorách bytového domu na ul. Drobného č.p. 301 z důvodu nových 
připojovacích podmínek EGD. 
Maximální částka pro rok 2022 činí 350 tis. Kč vč. DPH. Zadáno do 
objednávkového systému TS služeb s.r.o.

Popelkov
á

prov
oz

Popelkov
á (orj) 

prov
oz

Křenkova – oprava fasády bytového 
domu č.p. 732



126 6639 1000000,00 0,00 0,00 0,00 04/2022 01/2022 09/2022

126 6647 0,00 100000,00 58201,60 58,20

NSS - oprava balkonů 134 7729 0,00 620000,00 424255,38 68,43

Jánská - Kontejnerové stání 361 2607 0,00 0,00 0,00 0,00 04/2022 06/2022

Rokytno - Kontejnerové stání 362 9725 0,00 17000,00 0,00 0,00 01/2022 09/2022

326 4903 3000000,00 0,00 0,00 0,00 07-11/2021 03/2022 09/2022 03/2023 06/2023

340 6646 200000,00 200000,00 0,00 0,00 05/2022 06/2022 11/2022

Masarykova - kontejnerové stání 309 3811 0,00 209000,00 14945,60 7,15 03/2022 05/2022 06/2022

 Pohledec - kompostárna 143 9639 0,00 499000,00 0,00 0,00

308 3501 0,00 10000,00 9680,00 96,80

Nákup akcií SATT a.s. 124 7361 7005000,00 7005000,00 7001764,31 99,95 podíly přeposlány obcím v 5/2022

Výkup nemovitostí - běžné 319 1013 1500000,00 8700000,00 8639214,00 99,30 nákup p. Chmelař, SŽDC, E.on a.s., nákup Šír

Petrovice - výkup pozemků 319 9523 30000,00 30000,00 0,00 0,00

Popelkov
á (orj) 

inves
tice

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. V 01-02/2022 je cílem zpracovat PD na 
opravu střechy pro následnou realizaci opravy stávajícího stavu. Koncem 
roku se nám podařilo zajistit projektanta Ing. Janovského. Z důvodu potřeby 
finančního krytí zpracování PD na akci "Kopostárna-Pohledec" bude 
realizace akce přesunuta na rok 2023 společně s realizací rekonstrukce 
rozvodů. V roce 2022 bude řešeno pouze zpracování PD. 

Popelkov
á (orj) 

prov
oz

Tyršova - oprava fasády bytového 
domu č.p. 730

Popelkov
á (orj) 

prov
oz

Popelkov
á

inves
tice

S ohledem na problematiku umisťování kontejnerových přístřešků v 
ochranných pásmech sítí, kdy na ul.Jánská nelze umístit stání z důvodu 
existence VN budou na základě RO použity finanční prostředky na 
vybudování nového stání na ul. Masarykova kde z důvodu výstavby nových 
parkovacích míst  nebylo možné řešit zastřešené stání v původním místě a 
bylo nutné nádoby přemístit proti budově bývalého KINA.

Popelkov
á

inves
tice

Zpevnění kontejnerového stání v místní části Rokytno, včetně přemístění 
proti"ARCHE" . Zadáno do objednávkového systému TS služeb s.r.o.

Popelkov
á

inves
tice

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. 
Na základě změny záměru města byla dne 12.8.2021 uzavřena objednávka  
s Ing. Janovským na PD na výstavbu víceúčelového  sportoviště s umělých 
povrchem, gabionovým hledištěm, oplocením a mobiliářem.vč. inženýringu 
s termínem dokončení do 30.11.2021. V současné době je řešeno vynětí ze 
ZPF a SŘ. Realizace akce je odvislá od výstavby domu Pomněnka.

Popelkov
á (orj) 

prov
oz

Tyršova - výměna rozvodů TZ v č. p. 
731

Předmětem akce je zpracování PD na rekonstrukci společné ZTI, 
vzduchotechniky a změny podlahového vytápění na topná tělesa. V roce 
2019 byla realizována rekonstrukce rozvodů vč změny způsobu vytápění v 
hnědém věžovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova , v roce 2021 v červeném 
věžovém domě č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě. 
Stávající stav rozvodů vč. podlahového/stropního vytápění byl havarijní, 
bylo nutné postupně řešit jejich výměnu vč. způsobu vytápění. V případě 
č.p. 731 modrý věžový dům se jedná o poslední dům ve vlastnictví města, 
který má původní rozvody ZTI, vzduchotechniky a podlahové vytápění. 

Popelkov
á

inves
tice

Záměrem je vybudování nového stání na ul. Masarykova kde z důvodu 
výstavby nových parkovacích míst  nebylo možné řešit zastřešené stání v 
původním místě a bylo nutné nádoby přemístit proti budově bývalého KINA. 
Na realizaci akce je zpracována PD vč. vyjádření správců sítí. Na nově 
vybrané místo budou umístěny přístřešky MODULAR  pro 2 x 4 kontejnery. 
Montáž přístřešků bude na základě Objednávky č.j. 14039/2020 ze dne 
17.06.2020 uzavřené na výjimku ze směrnice realizovat firma CITYBREX 
s.r.o., pro zadláždění vč. patek byly osloveny předběžně TS služby s.r.o. ve 
vazbě na vydaná stanoviska správců inženýrských sítí. 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 např. v r. 2018 umístěn k červenému věžovému domu č.p. 
730 na ul. Tyršova a do místní části Jiříkovice. S ohledem na existenci sítí a 
nemožnost realizace zpevněného stání s přístřeškem budou finanční 
prostředky použiti na výstavbu zpevněného kontejnerového stání na ul. 
Masarykova u SVJ před kruhovým objezdem. 

Popelkov
á

inves
tice

Popelkov
á

inves
tice

Makovského – kontejnerové stání - 
přístřešky

Slámová 
(orj) 

inves
tice

Vinklerov
á

inves
tice

Vinklerov
á

inves
tice



 Pohledec - výkup pozemků 319 9622 0,00 830000,00 829950,00 99,99 výkupy RD Pohledec- Žáka, Přichystalová, Hemza
Vinklerov
á

inves
tice
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