
Investice a velké opravy 2023

Části. - akce schválené na ZM v 612022

název akce popis akce

lnvestični dotace — Pomněnka investiční dotace ne výstavbu domu Pomněnka v lokalitě pod Bešémem, investor Diakonie Myolibořice

. realizace tP SVK probiká příprava pro zohájeni VZ na zhotovitete stavby, SVK podá žádost o dotaci z Fondu
Stavkovice - VDJ - premistěni - tP SVK

Vysočiny

oprava kanatizace 2.ZŠ - část 2 NEtNVESTICE - realizace 2. poloviny opravy ležatě kanalizace v kLbudsvě šiš. Uzavřena smtouva s dito.

Realizace akce souvisí se zahájenim výstavby domu Pomněnka. Na základě informsce o zinkáni dotace
předpokládaným terminem zakájeni v 03/2021 byls ve 12/2020 demolováno stávajtci dětská hřiště 5 sportoviště s tim,
že souběžně se stavbou dome Pomněnka bude ratizovása výstavba víceúčelového sportoviště. Vc 2017 byls

‚

zpracována projektanty domu Pomněnka ne základě dohody s městem studie viceúčeíověko sportoviště. V současně
Nemeckeho - viceočetove a dětske hnste pod Betíemem - . ‚... - -.dsbeje resena msznost rozsireni puvsdniho zaměro Nastedně bsde pozaduno o vytedrem spravcu siti, Psvodi

Morava s následně o územni soshlas k umístěni stavby. Dte vydaných stanovisek s rozhodnuti bude pokračováno v
realizaci akce Předpokládáme realizaci z dotace ČEZ Na stavbu bude navazovat vybodováni dětskěhs hhětě v
parčíku u domu Pomněnka

- ‚
‚ restizace cykíostezky od Jetínkova mlýna poděl Kazmíráku na ot. Německěho - 1 část (A). 3 části: nemotorová -

cyktostezka Nečasova - Zďsrska - C (nemot j ‘ ‘ ‘ ‘motorova - nemotorova, potvrzena dotace z tRDP. Zpracovena PD vč. DPS - lnutno upravit!, stavba povolena.

reatizace cykíostezky od Jetínkova mtýna podél Kazmíráku ne ot. Německého -2 část jAj. 3 části: nemotorová -

cykíostezka Nečasova - Žďárská - B (mot,j motorová - nemotorová, požádáno o dotaci z kraje Vysočina Zpracována PD vč. DPS - nutno upraviti, stavba
povolena

zastávky MHD Hstubka + Brsžkův kopec zpracováni studie provaditeínosě 5 PD na 1 zastávku ne Holubce a2 zastávky na Brožkově kopci

smutečni síň zrealizována architektonická soutěž, na podzim 2022 bude následovat JŘBU na vypracování DUR/DSP nástedně DPS

.‚. . ‚ Akce zahájena v roce 2023, jedná ses pokračováni v již započatých stavebních pracech: dotace z MMR - technická
Sitováni pozemko - nová skauta RD Pohtedec

strastruktura

Novostavba vodovodu a kanalizace Pohíedec (Tt pro výstavbu RD( - íP SVK realizace, íP SVK, probíhá VZ na zhotovitete stavby

. ‚ projekční příprava, íP SVK, předpokládáno využíš dotačních prostředků OPŽP, spotupráce s obcí Radňovice, aktuátně
Kanalizace Slavkovice Radšovice, Jiskovice - tP SVK - -. . ‚ ‚

bezi VZ na protekčni prace

Dkružni khžovatks Komenského nám, projekční příprava, zadání projekčních prací probíhán r 2022

Dopravní řešení křížení ulic Žďárská s Pavlovova projekční příprava, zadání projekčních prací probíhá v r. 2022

Serverová tarma pro tT města Nákup tří kosú serverů pro zajištěni virtostizace IT pro celé hospodářství města s centrální spránoo

Dbonva bazénových technologií, výmena tauic a roštů ve wetíness Novoměstských lázní Opravy a výmeny po zámce lázní

nákupy pozemků průběžné výkupy, směny aj Pozemků pro potřeby města

. . ‚ výkup pozemků ze účetem budoucí výstavby chodníku pro pěší od hranice Poh(edce na spo(ovačku do Zubři —

vykup pozemku n Pohíedo ‚ ‚

iředpokíadame cca 3000 m2

Chodník Pohtedec — etapa 2— PD Projekční příprava výstavby chodníku od prodejny v Pohtedci polevě straně komunikace až po konec obce Pohtedec

připravena PD, pro rok 2023 nejedná o vlastni stavbu- oprava komunikace, chodnikú, bouráni stávajících
Rekonstrukce komunikace a vyotavba kostejnerovych staní Budovatelů kontejnerových stáni a výstavba nových, pro parkovací miste ze použití vsakovací dlažby možnost získat dotace z

OPŽP

Sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova projekční příprava, zadání projekčních prací probíhán r. 2022

Obnova rybníka Zichův (dočesné řekení( projekční příprava, možnost zinkání dotace MZe

Oprava opěmé zdi rybníka ve Slsvkovicich —3. etapa projekční příprava

. ‚ ‚ ‚ ‚ Realizace akce z roku 2022 Schválené dotace 450 šs. Kč Min. vnitra e 300 tis Kč Kraj Vysočina.
SDH Maršovice - pořizesi hasičského automobilu

. ‚ ‘ ‚ ‚ Realizace akce z roku 2022 Schválené dotace 450 ěs Kč Min vnitra e 300 tis. Kč Kraj Vysočina.
SOH Pohledec - pohzeni hasičskeho automobito

. ‚ ‚ ‚ ‚ Realizace akce z roku 2022. Schvátené dotace 450 ks. Kč Min vnitra a 300 ks Kč Kraj Vysočina.
SDH NMNM - pohzesi hasičskeho sutomobitu

Rekonstrukce bytů jsou prováděny v případě uvolnění bytu stávajícím nájemcem bytu. Rozsah prováděné rekonotrvkce
je odvislý od stavu v jakém se byt nachází v době předání. V případě bytů 1+0 ve věžových domech jgarsoniéryj jaso

Rekonstrukce uvotněných bytů prováděny kompletní rekonstrukce - výměna podlahových krytin, sprch, WC, instalace nových kuchyňských linek vč.
spotřebičů (sporák + dígeatoř(, elektroinstalace V bytech 2+1 ve věžových domech je řešena převážně rekonstrukce
etektroinstaisce. Přednostně jsou pro realizaci osloveny TS služby s.ro

Záměrem je vybodovat Fitnes park v íokatitk koupaliště z dotace MAS Zubří, jehož součástí bode venkovní workoot
cvičebními prvky, provozní řád, lavice a odpadkové koše Prvky hudou řešeny převážně v kombinací dřevo (akát( +

nerez tak, aby svým řešením vhodně doplnili prostředí okrajové části města - krajiny, ve které budou umístěny Park
nahradí stávej/ci víceáčeíové hhště, jehož stav jev současné době již z hlediska dalšího využití nevyhovující s město

Fitness park (Koupatíště( ptánoje jeho rekonstrukci Součástí parku by byty í levice, které by sloužili k odpočinku a raisou návštěvníků zařízení,
odpadkový koš a provozní řád zařizeniňnformsční tabule
Cvičební prvky by mohly tvohl buď sestavu, nebo být umístěny v celé ploše sportoviště prs různé cvičební akěvity
Venkovní htness park by mohl nabízet společný zážitek a pohyb celé rodině Mohl by být pro všechny věkové
kategoée, od dětí přes dospělé až po seniory.

V rámci realizace díla bodnu pořízeny nové typy bezúdržbových herních prvků vyrobených c HD-PE desek
anbbaktnňáíním povrchem a UV stebiíními peotrýmí barvami s mezinárodní cedíškací BN 1 17š a BN 1177 určených ne
ul Mendlova, Hájkova, Křenkova, Karsíknva, Drobného dle stavu hhšť v Novém Městě na Moravě jako náhrada ze

Herní prvky 2023 herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosš provozu nebo nově doplněny na dětská hhště Nově typy
prvků byly vybrány po setkání s rodiči a veřejností na dětských hřištích v září 20W a je postupováno v souladu
priority hatem, který byl na základě požadavků rodičů a veřejnooti zpracována projednáno vedením města pro
jednošivé roky Součástí díla je i instalace dvou nových provozních řádů dětských hřišť, sto ve tvaru zvířátek



. . oprava balkónů na budově DPS z důvodu velmi havanjního stavu — popravkavá dlažba, následné zatékáni do bytů a
oprava balkonu obtektu OPS

tasádé a poté odpadající kusy omítky jak ze samotnýck balkónů, tak i z dotčenýck ploch

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace eidliště Betlém - IP SVK projekční příprava, IP SVK

Rekonstrukce infrastruktury oidlišté Bellém projekčni příprava

Oprava komunikaci v NMNM průběžná oprava komunikaci po méstě a MČ

‚ zahrnuje kompletní rekonotrukci, zahrnující výménu obrubníků a dlažby. Navíc bude chodník prodloužen na dvou
rekonstrukce chodniku Rokytno 111354— etapa II. -miotech o detkach 20m a 45m Nove budou reoena miota pro prechazeni s bezbanerovym postupem,

Vlachovická - vyněti ze ZPF odvod za vynětí pozemků ze ZPF ca stavby HTU,

Hlinné - kanalizace - IP SVK realizace, íP SVK, stavba v realizaci, doplatek IP vč. Očekévaeých změnových listů, SVK čerpá dotaci z OPŽP

V rámci revitalizace bytového věžového domu č.p. 73t na ul. Tyršova v Novém Měotě na Moravě v roce 2007 nebylo
možné o ohledem na požadavky nájemce zařízení telekomunikační vitě umístěné na střeše domu realizovat opravu
střechy vč zatepleni (provozovatel zařízeni požadoval po vlastníkovi cca 800 tis na přeložku telekomunikačního

. zařízeni vč. rozvodů ze střechy na atiku domu( Z tohoto důvodu bylo v rámci akce od opravy vtřechy upuštěno Oo
Rekonstrukce strechy č.p. 731 Tyršova (modry vezovy dum( . . .

bytu ve 12 NP zaieka, byla provedena pouze provizomi oprava v roce 2020. Ví 2022 bude zpracovana PO pro
následnou realizaci opravy stávajícího stavu. Jedná se o kompletní opravu střechy včetně zateplení a dešťových
svodů Záměrem je spojit rekonstrukci rozvodů BO 5 rekonstrukcí střechy s ohledem na výměnu dešťových svodů, které
joou součástí střechy domu.

invesšční rezerva rezerva na případné zapojení akcí s dotaci

Část 2. - akce vzešlé z projednáváni rozpočtu na rok 2023 V pruběhu září

nézev akce popis akce

Pamětní denka Kopáček pamětní deska ke 100. výročí narozeni

Jířikovice - rekonvtrukce bytu projektová dokumentace na rekonstrukcí bytu

.

vyvolaná inveshce v souvislosti n kabelizací NN rozvodů ze strany firmy E-ON. Realizace akce se přesouvá z roku
Jirikovice - kabelizace VD

2022

Rokytno - kontejnerové stáni přemístěni kontejnerového stání včetně vybudováni zpevněné plochy a zastřešení

. čáutečné rozšíření avtaltové plochy s vodorovným dopravním značením, instalací dopravních značek, výměnou
Oukelska - dopravni kriste mobiliare, zazemi pro skofliele a oploceni

záměrem je zpracovat komptevni studii/koncepci řešeni celé lokality u přírodního koupaliště, která by spočivala v např
Koupaliště - revitalizace klidové části v ópravé pláže, zeleně, vodního toku/potůčku, pro využití lokality pro nejvhodnéjší volnočasové aktivity névštěvvíků vč.

realizace I. vybrané etapy např. Vodni svět, žpravy pláže, instalace berních prvků apod.

Splátka nákupu akcií SATT, a s oplátka pšjaté kupní ceny za akcie SATT pro Velké Meziříčí a Dolní Rožínku

Hlinné - kontejnerové stání přemistění kontejnerovéh stáni vč vybudování zpevněné plochy a zaotřešní

Vyvolaná investice v souviotosš s kabelizací NN rozvodů ze strany 8 e-on Realizace započala v r. 2022, II. etapa se
Pohiedec - rekonstrukce VD - ‚

presouva do r. 2023

Výlepové plochy umístěni nové výiepové plochy v MČ Pohlednc

MŠ - vybudování WC invesčční příspěvek - vybudováni WC u 2 tříd v nové budově

MŠ - varný kotel inveoščni příspěvek

MŠ Žďárská - óprava BJ na nové třídy projekčni příprava

I. ZŠ - rekuperace jideioy projekční příprava

Perutě Maršovíca projekční příprava

Část 3. - akce přecházející z roku 2022 do roku 2023

název akce popis akce

Stavební akce phpravovaná v návaznosti na akcí Rekonstrukce NN Zahradní, jejímž objednatelem í investorem je
. ‚ - . ‚ - ‚ . společnost EGO, a n Akce města je závislá na termínu realizace této společnosti s tím, že ze strany EG D bylo

Zahradni - uprava vereineho osvnšeni - kabelizace ‚ ‚ - ‚ - ‚ - ‚ ‚

avizovano, ze dilo bude dokonceno v terminu duben 2023.S ohledem na to, ze VD mestale pokiadavo do stetneho
výkopu, je nutné (cenové výhodné( i ze strany města stavbu provádět časově souběžné s realizací stavby EG D

Vzhledem

k tomu, že ze strany osadního výboru nebyl dán konečný podklad k tomu, co má v objektu vzniknout, nelze
Olesna - muititunkcni obiakt - ‘ ‘ - ‘ ‘zadat prRekčni popravu a hnance v letosvim roce 2022 tak neni mozna proinvestovat

. ‚ . ‚ Oprava a nátěr fasády — uzavřen Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s prodloužením termínu do 30.Oš 2023 z personálních
Jiřikovice - oprava tasady KD - - ‚

duvodu (invaze na Ukralinuj

. ‚ Z důvodu nejasnosti v přípravě projektu PeruTé a z důvodu nejasností na rozsahu nebyly plánované opravy provedeny
Marsovice - oprava obecni budovy

v roce 2022

. . . - ‚ -. projekční příprava přecházi do r. 2023 v souladu n termíny dle uzavřené smlouvy o dílo se zpracovatelem projektové
Obnova rybnika Zichuv — PO (potreba navyoit rozpočetl ‚ ‚ - ‚ ‚ ‚ -

dokumentace, terminy byly v r 2022 ovlivněny nutnosti uzavresi procesu vykopu nezbytnych pozemku

realizace

přechází dor. 2023 z důvodu, že v 2022 se nepodašlo nalézt zhotovitele, který by měl zájem tuto stavbu
Pohiedec — vymens pozeraku nadme koupahste (potreba navysit rozpočetl

realizovat

. ‚ . ‚ - - - ‘ -. - projekční příprava přechází do r. 2023 z důvodu kapacítníck možností projektanta a z důvodu časové náročnějšího
Sberny dvur v arestu Centra síuzeb ul Soskova (putreba nvvysit rozpocet(

protednsvsni projekčniho zsdani

Leandra Čecha - áprsva MK navazující na nový chodník Požadavek společnosti TS služby o převodu a realizaci akce na rok 2023

Maršovice — oprava óvozu k vodojemu Na realizaci opravy on nepodahlo zajistit žádnou společnost.

. . ‚ - V současné době probíhá na objednávku města prohlídka mostní konstrukce Výsledkem bude protokol ohledně stavu
Olsona - rekonstrukce 2 ks iavek pres potok PO ‚

mostni konstrukce e rozpis nutnych oprav

Olešná - oprava komunikace od mostu po brod na pozemku p č 224/1 Na realizaci opravy se nepodařilo zaýošt žádnou společnost

V současné době probíhá na objednávku města prohlídka mostní konstrukce Výsledkem bude protokol ohledně stavu
NMNM - oprava montu k lomu ‚ . ‚

mostni konstrukce a rozpis nutnych oprav



Realizace projektu přechází do rozpočtu dor 2023 z důvodu rozsáhlé přípravy podkladů pro následné energetické
Fotovaltaika NMNM posudky, požárně bezpačnoatní řešení a projektovou dokumentaci od apulečnosti DEL as. Podklady jsou phpravovány

pro objekty OPS, 2. ZŠ a Městské lázně a budou sloužit pro následné podáni žádash o dotaci.

Původní plán vlastni realizace oa rok 2ů22 není možné zajisht z důvodu nedostupnosti některých komponent na trhu
Zména způsoba vytápéni - KODUS, MŠ Žďárská potřebných pro změnu vytápěni a tím i realizaci projektu U některých výrobků dochdzi ke kompletnímu výpadku na

trhu a nelze je nahradit jinými komponenty. V roce 2022 tak bude z rozpočtu hrazena pouze projektová příprava

Akce řeší kompletní rekonstrukci víceúčelového sportovišté na ul. Purkyéova, součásš je i venkovní posilovna

Současné

a nabídkou na víceúčelové hhštš na ul. Německého od hrmy STAVOKOMP s.ro., Havlíčkův Brod obdrželo
Purkyéova - vicaucelove hoste . . . . . . ‚ . . -

mésto nabidku i na tuto akci. Společnost mas vystavbou hhšt podobnaho typu dlouhnleta zkussnosh, s ohledem na
závazky vůči jiným odběratelům nebyla schopna akci zrealizovat v letošním roce.

V současné době jeze strany Správy bytů NMNM aro., řešena rekonstrukce koupelny v bytě č. 540/10 na ul
Rekonstrukce koupelen v městských bytech Drobného. Akce bude ze strany TS služeb realizována až v lednu 2023 Pro rok 2023 nabyly šnasční prostředky na

rekonstrukce koupelen rozpočtovány, v rámci škrtů byly z rozpočtu města vypuštěny.

Z důvodu záměru soukromého investora na výstavbu apartmánů za budovou bývalého KINA vč výstavby komunikace
..‚. pro pěši a plošné opravy MK a aéstanci sítí v dotčeném území byla výstavba kontejnerového stání pozastavena. V

Masarykova - kontaínarova atom -. - .. - -pripada kdy by byla akce maula zraalizovana, prostorova by byly oba akce ve stratu Umistani atom řesi protaktant v
rámci PD soukromého investora

Pinanční prostředky jsou určeny na zpracování PD na kompostárnu na BRKO a BRO v MČ Pohladac nad areálem ZO
. S ohledem na skutečnost kdy se nákladové buda jednat o akci za cca 25 mil. Kč a prozatím není zařazena mezi

Pohladac - kompostarsa . . -. - -

podpnrovaoa projekty z dotací OPZP, prasouvama zpracovani PO na dalsi rok Akce buda rosena ve vazba na aktualni
ntormaca k podporovaným projektům a možnostem zpracováni bioodpadu v aaší lokalitě.

. . . projekční příprava zpracována v r 2022 (úhrada PO v r. 2022(, potřeba PP na realizaci sa poaunuja do dalšího roku —

MŠ Orobnaho — oprava u tarmaportarny
2023

Vzhledem k tomu, ža dosud naní dořešen základní způsob řešení ve vztahu k majetku ŘSO, nebylo možno zpracování
Chodník Olešná — úsek C PO zadat. V r. 2021 a 2022 byly provedeny některé přípravné práce (monitoring kanalizaca, L ostatní bude

řaaunuto do 2023

V r 2022 vyřešen přechod na ul. Žďáraká — u OPS, další potřeba PP na dopracování objednané PO pro přechod na ul
Přechody pro chodce Vančurova a další výdaje na raalizaci v r. 2023, bez realizace tohoto přechodu nelze zkolaudovat již hotový přechod na

ul. Vančurova.

Chodník Brněnská potřeba PP se posunuje do r. 2023 (problémy a projekční kapacilau(.

Brnénaká — oprava moulu pod ZUŠ potřeba PP se posunuje do r 2023 - (problémy O projakčni kapacitoo(

M tO kalakš
PP na úpravu PO (oboustranné rozšíření mostu o chodnik( Z důvodu vytížené kapacity specialistů (stahků( se potřeba

°° °
PP přesunuje do r. 2023.

Jedná se o hnance na pozastávku na odstranění vad v záruční době Vzhledem k uplatněné reklamaci dosud
Oprava řasády č.p 730 nedořešeno FP mohou být ph negativním pržbéhu polřaba buď v závěru r. 2022 (zapracováno v R 2022h nebo

v průběhu r. 2023. Dle dalšího průběhy buda možno nevyužité PP převést k jinému využili.

Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ Jadná se o PO — PO bude zrealizována na začátku roka 2023

Olešná - multifunkčnl objekt FP na zpracování studia



L


