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14649/2016 
11.1.2016 
Žádost o poskytnutí informace týkající se investičních 
plánů města na rok 2016. 

RUÍ 

10.2.2016 (žádost byla poskytnuta po jednání ZM, 
které schvalovalo rozpočet) 

V plném rozsahu  
 

K Vašemu dotazu Vám níže posílám rozpočet investičních nákladů města Šumperka pro rok 

2016, včetně názvu, výše rozpočtu a termínu jednotlivých plánovaných akcí a jejich stručný 

komentář zpracovaný odborem strategického rozvoje, územního plánovaní a investic. 

Rozpočet (stavební) odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic na rok 2016 v 
tis.Kč po schválení v ZM dne 28.1.2016 

předpokl.termín VŘ 

Knihovna 20 000 05-06 

Kino Oko 1 000 03 

Územní plán Šumperka+ studie 400 2016 

Projekty 9 700 2016 

ÚP obcí 400 2016 

ZŠ Dr. E. Beneše p.o. 5 000 02 

ZŠ 8. května p.o. 9 360 03 

ZŠ Sluneční p.o. 3 150 03 

ZŠ Vrchlického p.o.  12 000 05 

ZŠ Šumavská p.o. 750 03 

Sokolská, Západní, Tichá, Pod Senovou 1 700 z 2015 



 

Územně analytické podklady 20 2016 

Regenerace panelového sídliště Prievidzská,  etapa 6 350 z 2015 

Sběrné místo 1 500 04 

Drobné akce 700 2016 

Optický kabel - sociální odb., nová knihovna,ZUŠ, 1.ZŠ 1 500 05 

Parkoviště při ulici Finské - lávka 52 z 2015 

Ul. Finská hřiště 1 000 04 

Hasičská zbrojnice 35 z 2015 

Cyklostezka Dolní Studénky 30 z 2015 

Chodník Bohdíkovská 800 realizace v případě přiznání dotace 

Smetanovy sady 7 000 02 a z 2015 

Jiráskovy sady, Revoluční - cyklopruh 500 04 

Jiráskovy sady 750 z 2015 

Úřadovna Jesenická 5 250 04 

Komunikace Evaldova 500 z 2015 

Regenerace panelového sídliště Prievidzská,  etapa č.2c 150 z 2015 

Skatepark Benátky 2. etapa 6 000 03 

Lokalita Za Hniličkou 4 500 08 

Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk 8 000 01 

Komunikace Vančurova, Zábřežská 12 300 02 

Úřadovna nám. Míru 4 000 z 2015 

Sčítání dopravy 300 04 

Cyklostezka Rapotínská 12 z 2015 

Cyklostezka Temenická 1 200 z 2015 

Komunikace Fibichova 10 000 03 

VO Bělidlo 1 500 04 

MŠ a ZŠ rozvody vody, kanály, elektro 1 500 2016 



 

Úprava potoka Temence 3 000 realizace v případě přiznání dotace 

Snižování energetické nár. ČSA 22 7 800 realizace v případě přiznání dotace 

Regenerace panelového sídliště Prievidzská etapa 5 6 000 realizace v případě přiznání dotace 

Severka- předprostor 2 500 05 

 

 

Téměř všechny akce jsou zahrnuty do Strategického plánu města. Odbor RÚI hledá možné dotační 

tituly k dofinancování akcí. Částky v rozpočtu jsou nastaveny na minimální ceny (úroveň 

vysoutěžených cen v roce 2015), nebo se předpokládá financování ve dvou letech. 

– dopracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu bývalé základní školy 

na ulici 28. října na knihovnu  vč. učeben pro Vysokou školu báňskou. Zahájení realizace akce 

s rozložením realizace na rok 2016 a 2017. 

Předpokládaný náklad dle PD 60 mil. Kč včetně DPH. 

 – rekonstrukce vnitřní kanalizace, vodovodu a elektřiny 

 - Pořízení územně plánovacích podkladů, ( rozvojové lokality, průmyslová 

zóna, Masarykovo nám., protipovodňové opatření...) 

 - dokončení rozpracovaných (Cyklostezka Bratrušovská, 

Rekonstrukce komunikace Šumavská, Lokalita Čsl. armády, Chodník Nemocniční)  a pořízení 

nových projektů Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší (Luže),  Přednádraží etapa 

II, Lesopark Cihelna, Masarykovo náměstí,  Lokalita Zahradní, Školní, Gagarinova parkovací dům, 

Lokalita 8.května, Regenerace panel. sídliště Prievidzská, Pavlínin dvůr – výplně otvorů, Alšova 

úprava parkování, Lidická - cyklopruhy a parkování, Průmyslová zóna, Rekonstrukce radnice, 

Palackého vnitroblok, ...... 

 pro území správního obvodu ORP Šumperk, drobné výdaje související 

s pořízením územních plánů obcí ve správním obvodu MěÚ 

 – rekonstrukce hřiště. V místě umístění hřiště vede kabelové vedení 

vysokého a nízkého napětí. Práce na přeložce byly dokončeny 2015. V roce 2016 bude 

provedeno vyúčtování zálohy za tuto přeložku. 

.–  doplatek pozastávky za hřiště, rekonstrukce varny a výdejny stravy, v rámci 

akce bude provedena sanace vlhkosti zdiva, současný stav nevyhovuje hygienickým normám.  

– dokončení akce zpevněné plochy pro herní prvky družiny, realizace akce 

propojovací komunikace mezi ul. Sluneční a Školní, zpracování PD pro Gymnastickou halu. 

 – rekonstrukce hřiště 

 – akustický podhled do jídelny 



 

 – aktualizace dokončení realizace akce rekonstrukce 

komunikací s doplněním vjezdů k nemovitostem 

 – úplná aktualizace dat pro ORP Šumperk 

– výsadba trávníku, následná péče o zeleň 

 – vytvoření sběrného místa s podzemními kontejnery na komunální a tříděný odpad 

v lokalitě ulice Radniční, zpracování PD na sběrné místo na ul. Okružní. 

 – realizace drobných akcí  

 – realizace propojení objektu úřadovny na ul. Lautnerovy a nové knihovny na ul. 

28.října se stávajícím vedením  

 – doplatek faktur z  r. 2015 

 – realizace dětského hřiště mezi panel. domy (požadavek občanů), hřiště bude 

oplocené 

 – doplatek faktur z r. 2015  

 – následná péče na zeleň 

 – jen podíl města na realizaci akce, zpracování projektové dokumentace 

v úseku od DPS po hostinec U Hniličků včetně realizace tohoto úseku, bude podána žádost o 

dotaci z SFDI 

 – následná péče o zelen I.etapy, realizace  II.etapy - Revitalizace Smetanových 

sadů, požádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, realizace nově navrženého 

altánu.  

 – realizace dopojení 

cyklostezky v jednosměrné ul.Revoluční 

 – následná péče o zeleň v parku  

 – dokončení akce z r. 2015, rekonstrukce rampy, zahájení opravy a nátěr 

fasády objektu 

 – výsadba zeleně a následná péče o zeleň 

 – následná péče o zeleň 

 – realizace in-line dráhy, přípojek k WC a zahájení realizace hřišť 

 – zpracování PD a zahájení realizace městské rozvojové plochy pro bydlení, 

dokončení 2017 

 – dokončení  přístavby nového objektu (2 

oddělení dětí). Realizace akce byla zahájena 2015. S firmou pro neplnění termínu byla ukončena 

spolupráce (usnesení RM z 28.12.2015), budou vypsána nová VŘ, předpokládaný termín 

ukončení 04/2016 



 

 - doplatek faktur 3,3 mil. z roku 2015 a zahájení realizace 

křižovatky Vančurova x Zábřežská. 

 – dokončení akce opravy vstupního venkovního schodiště vč. vodního prvku, 

sanace suterénu proti zemní vlhkosti (vybudování kolárny, příručního archivu pro odbor MJP a 

FAP,..) 

 – celostátní sčítání dopravy jednou za pět let (pro potřeby odboru DOP a 

zpracování projektových dokumentací na komunikace) 

 – doplatek faktur z r. 2015  

 – dokončení akce, doplatek faktur z r. 2015, realizace výsadby zeleně 

 - realizace akce I. etapy – kolmé parkování a sběrná místa pro odpad 

  - zpracování PD a realizace akce 

 – realizace oprav a rekonstrukcí MŠ Jeremenkova venkovní 

kanalizace, ZŠ Šumavská přípojka vody,.. 

 – jen spoluúčast, bude zažádáno o dotaci z OPŽP, realizace jen při 

přidělení dotace  

 – jen spoluúčast, bude zažádáno o dotaci z OPŽP, 

realizace jen při přidělení dotace  

 – jen spoluúčast města bude požádáno o 

dotaci z MMR v max. výši 4 mil. Kč. Rekonstrukce komunikací, chodníků a zeleně, vybudování 

nových parkovacích míst a úpravy křižovatky Bludovská x Zábřežská. Koordinace s VHZ  a PMŠ. 

– úprava předprostoru před knihovnou. Úhrada v letech 2016 a 2017.  

 – akce bude zařazena do rozpočtu dodatečně po vypořádání účetní 

závěrky PMŠ za rok 2015, jedná se o smluvní závazek města  

 

Odpověď Vám bude zaslána e-mailem, dle Vaší žádosti. 

 

Ing. Helena Miterková, v.r. 

Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 


