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Seznam investičních plánů města pro rok 2019 

Žádost o poskytnutí informací: 
                   
,,v rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2018 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 2019. Resp. 
seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 
2019-2022. 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 2019, pokud obsahuje podrobné informace k 
daným akcím dle bodů uvedených výše.‘‘ 
 

Odpověď: 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 8. 1. 2019 ohledně seznamu 
investičních plánů města pro rok 2019 Vám zasíláme následující údaje. 
 
Návrh investičních akcí pro rok 2019 
 
Název akce: Revitalizace ulice Velehradské  
Popis: Stavební úpravy stávající komunikace, nové zpevněné plochy a parkovací stání, 
rekonstrukce VO. 
Rozpočet pro rok 2019: 6 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 7/2019 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 5/2019 
 
Název akce: Cyklostezka, zpevněné plochy Tyršova u garáží a dráhy   
Popis: Dlážděné zpevněné plochy z betonové dlažby  
Rozpočet pro rok 2019: 1,0 mil Kč  
Zahájení realizace: 06/2019 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 04/2019 
 
Název akce: Chodník, veřejné osvětlení Trávník II  
Popis: Nový chodník ze zámkové dlažby, veřejné osvětlení  
Rozpočet pro rok 2019: 0,8 mil. Kč 
Zahájení realizace: 12/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: již proběhlo 
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Název akce: Zpevněné plochy Finská  čtvrť   
Popis: Nové zpevněné plochy  
Rozpočet pro rok 2019: 1,0 mil. Kč 
Zahájení realizace: 8/2019 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 5/2018  
 
Název akce: Vodní nádrž v Olší   
Popis: Polyfunkční vodní stavba, retenční ochranný prostor   
Rozpočet pro rok 2019: 4,4 mil. Kč 
Zahájení realizace: po obdržení dotace  
Předpokládané zahájení výběrového řízení: - 
Název akce: Zahrada MŠ Rastislavova 2. etapa   
Popis: Zahradní herní prvky, zpevněné plochy  
Rozpočet pro rok 2019: 1,5 mil.  Kč  
Předpokládané zahájení realizace: 07/2019 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 03/2019 
 
Název akce: Rekonstrukce ústředního topení ZŠ 1720   
Popis: Rekonstrukce vytápěcího systému pavilonu „B“ Základní školy 1720 Staré Město                   
Rozpočet pro rok 2019: 1,3 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 03/2019 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 02/2019 
 
Název akce: Modernizace učeben II. stupně ZŠ č.p. 1720   
Popis: Rekostrukce sociálních prostor, nový výtah, nové podlahy, slaboproudé rozvody a 
dodávka interiéru  - pavilon B  
Rozpočet pro rok 2019: 36 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 12/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: již proběhlo  
 
Název akce: Půdní vestavba ZŠ č.p. 1000 – zřízení učeben   
Popis: Zřízení 4 nových odborných učeben v 4.NP ZŠ, nový výtah a únikové schodiště, 
dodávka interiéru  
Rozpočet pro rok 2019: 29 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 11/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: již proběhlo  
 
Název akce: Klimatizace ZUŠ   
Popis: Klimatizační jednotka pro ZUŠ   
Rozpočet pro rok 2019: 150 000 Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 4/2019 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 02/2018 
 
Název akce: Sanace zdiva Jezuitského sklepa    
Popis: Sanace zdiva v Jezuitském sklepě v Event centru  
Rozpočet pro rok 2019:  1,5 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 11/2019 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 09/2019 
 
Název akce: Stavební úpravy schodiště přístavby sportovní haly    
Popis: Chodníky, zpevněné plochy, zahradní herní prvky 
Rozpočet pro rok 2019: 400 000,- Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 07/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 03/2018 
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Název akce: Ledová plocha       
Popis: Multifunkční sportovní ledová plocha   
Rozpočet pro rok 2019: 5 mil, - Kč 
Předpokládané zahájení realizace:  9/2019 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 07/2019 
 
Název akce: Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání – přestavba kotelny ZŠ 1720 
(stavba, interiér)     
Popis: Rekonstrukce stávající nevyužité kotelny na volnočasové aktivity, dodávka interiérů.  
Rozpočet pro rok 2019: 10,5 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 10/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: již proběhlo  
 
Název akce: Snížení energetické náročnosti DPS č.p. 2015  
Popis: Zateplení objektu, výměna oken  
Rozpočet pro rok 2019: 6 mil. Kč ,- Kč 
Předpokládané zahájení realizace: po obdržení dotace 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: - 
 
Název akce: Přemístění čápů do nového hnízdiště v areálu školy    
Popis:  Ocelový stožár pro nové hnízdiště v  
Rozpočet pro rok 2019: 700 000,- Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 12/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: již proběhlo  
 
Název akce: Projekt založení prvků ÚSES v lokalitě Rybnících  
Popis: Založení biokoridoru o ploše 14,41 ha vč. výsadby dřevin.   
Rozpočet pro rok 2019: 6,88 mil Kč,- Kč 
Předpokládané zahájení realizace: probíhá  
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 03/2019 
 
Název akce: Klimatizace radnice     
Popis: Dodávka klimatizace pro kanceláře v I.NP a II.NP radnice 
Rozpočet pro rok 2019: 1,8 mil Kč.  
Předpokládané zahájení realizace: 5/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 03/2019 
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