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Seznam investičních plánů města pro rok 2020 
 
Žádost o informace: 
 

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr 
stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o 
zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. 
seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 
2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu 
města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. 
U těchto projektů prosím uveďte: 
                                         -název projekt 
                                         -popis projektu 
                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 
                                         -finanční rozpočet projektu 
                                         -plánovaný termín započetí projektu 
                                         -předpokládaný termín výběrového řízení, popř.výherce 
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2020, pokud obsahuje podrobné informace 
k daným akcím dle bodů uvedených výše. 

 
Odpověď: 
 
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 7. 2. 2020 ohledně seznamu 
investičních plánů města pro rok 2020 Vám zasíláme následující údaje. 

 
 
Návrh investičních akcí pro rok 2020 
 
Název akce: Vodní nádrž v Olší   
Popis: Polyfunkční vodní stavba, retenční ochranný prostor   
Rozpočet pro rok 2020: 6,5 mil. Kč 
Zahájení realizace: po obdržení dotace  
Předpokládané zahájení výběrového řízení: - 
 
Název akce: Snížení energetické náročnosti DPS č.p. 2015  
Popis: Zateplení objektu, výměna oken  
Rozpočet pro rok 2020: 16 050 mil. Kč ,- Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 11/2019 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: již proběhlo  
 
Název akce: Kluziště Širůch   
Popis: Multifunkční sportovní ledová plocha   
Rozpočet pro rok 2020: 23 mil. Kč 
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Předpokládané zahájení realizace: 9/2020 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 5/2020 
 
Název akce: Snížení energetické náročnosti ZŠ č.p. 1000   
Popis: Zateplení objektu, výměna oken, nová elektroinstalace  
Rozpočet pro rok 2020: 35 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 03/2020 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: již proběhlo  
 
Název akce: Zpevněné plochy Finská čtvrť- kanalizace  
Popis: Nové zpevněné plochy  
Rozpočet pro rok 2020: 0,85 mil. Kč 
Zahájení realizace: 09/2019 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: již proběhlo 
 
Název akce: Úprava chodníku na I/55    
Popis: Stavební úprava stávajícího chodníku v místě křižovatky na I/55  
Rozpočet pro rok 2020: 0,5 mil.  Kč  
Předpokládané zahájení realizace: 04/2020 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 03/2020 
 
Název akce: Revitalizace ulice Tyršova 2      
Popis: Nová komunikace, chodníky, zpevněné plochy a VO  
Rozpočet pro rok 2020: 8,0 mil.  Kč  
Předpokládané zahájení realizace: 09/2020 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 05/2020 
 
Název akce: Sanace zdiva Jezuitského sklepa    
Popis: Sanace zdiva v Jezuitském sklepě v Event centru  
Rozpočet pro rok 2020: 0,5 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace:  09/2020 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: - 
 
Název akce: Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská-komunikace     
Popis: Nová komunikace, zpevněné plochy  
Rozpočet pro rok 2020: 9,300 000,- Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 05/2020 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 03/2020 
 
Název akce: Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavice        
Popis: Multifunkční sportovní ledová plocha   
Rozpočet pro rok 2020: 4,8 mil, - Kč 
Předpokládané zahájení realizace:  8/2020 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 05/2020 
 
Název akce: Revitalizace zpevněných ploch Úprkova       
Popis:  Nové parkoviště,revitalizace stávajících zpevněných ploch  
Rozpočet pro rok 2020: 1,15 mil,- Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 05/2020 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 03/2020  
 
Název akce: Úprava prostranství před smuteční síní SM  
Popis: Oprava stávajících zpevněných ploch    
Rozpočet pro rok 2019: 0,7 mil Kč,- Kč 
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Předpokládané zahájení realizace:  08/2020 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 05/2020 
 
Název akce: Muzeum Jezuitská (PD)      
Popis: Projektové práce 
Rozpočet pro rok 2020: 0,2 mil Kč.  
Předpokládané zahájení realizace: 05/2020 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: - 
 
Název akce: projekt založení prvků ÚSES v Rybnících   - následná péče    
Popis: Revitalizace zeleně 
Rozpočet pro rok 2020: 0,939 mil Kč.  
Předpokládané zahájení realizace: Již proběhlo  
Předpokládané zahájení výběrového řízení: - 
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