Seznam akcí určených k Realizaci, Přípravě, do Zásobníku nebo k Vyřazení

Příloha důvodové právy č. 4

Celkové výdaje
Kód (žadatel)

Požadavek [tis. Kč]

2016

2017

2018

2019

2020

2021

z toho dotace

Celkem

Zdůvodnění

A - akce určené k Realizaci (zařazení do rozpočtu daného roku)
Studie, záměry, plány a případně i drobná projektová dokumentace, prováděné za účelem kvalifikovaného

Strat UH 1 EKO

(A) Projekty a studie na rozvoj města

3 605,0

3 619,3

3 634,4

3 649,7

3 665,1

3 680,7

21 854,2 rozhodování orgánů města o budoucích investičních záměrech. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba
požadavků je prováděna na stejných principech jako běžný provoz)
Údržba vodovodů, kanalizací a ČOV dle zákona, obměna vozového parku, výpočetní a jiné techniky MěÚ,

Strat UH 2 EKO

(B) Investice na zajištění provozu města

3 603,8

3 245,9

3 704,0

3 304,9

3 720,8

3 352,7

20 932,1 umělecká díla, předměty na charitativní akce apod. Rozklad je součástí rozpočtového výhledu (tvorba požadavků je
prováděna na stejných principech jako běžný provoz)

Strat UH 3 EKO

Strat UH 4 EKO

EKO

1

(C) Víceleté investice vč. prostředků místních
komisí
(D) Rezerva na spolufinancování dotačních
projektů
Zastávka Sokolovská

20 429,9

7 570,0

7 570,0

7 570,0

7 570,0

7 570,0

12 740,0

12 920,0

13 170,0

13 380,0

13 650,0

13 650,0

-8 500,0

Jedná se investiční akce, jejichž realizace přesahuje délku jednoho kalendářního roku. Seznam akcí je schválen

49 779,9 zastupitelstvem města - průběžně např. při změnách rozpočtu a rozklad je součástí rozpočtového výhledu
79 510,0

Úkol Vedení 4/27 – Zastávka Sokolovská – doporučuji variantu č. 1 – nejlépe realizovatelná verze,
je možno čerpat dotaci ze SFDI, nutno zpracovat PD. Úkol Blaha: projednat s EKO (Ing. Moštěk).

3 000,0

3 000,0 Termín: 10. 8. 2015.

SMM požádán o podklady - zatím je nemají ani oni
Jedná se o odstranění vlhkosti v obvodovém zdivu v části chodby přízemí objektu. Příčinu vzniku vlhkosti ve zdivu
odborníci přičítají zadláždění nádvoří jezuitské koleje. Doporučení: osekat stávající omítky, podél stěny provést
výkop, který bude vyplněn hrubým kamenivem a nově vytvořeným soklem s odvětráváním. Nashromážděná
vlhkost bude tímto soklem odváděna do venkovního prostoru.

OIN

2

Jezuitská kolej - opatření k zamezení vzlínání
vlhkosti

650,0

650,0

OIN

3

Skateboardový park u Sportovní haly Projektová dokumentace

300,0

300,0 Před zpracováním projektové dokumentace bude zpracována prověřovací studie - umístění skateboardových prvků

OIN

4

Rekonstrukce ulice Květinová, UH Vésky - II.
etapa

Celková rekonstrukce a modernizace skateboardového hřiště u Sportovní haly. Na akci je možné získat dotaci z
fondů EU. Jedná se o přípravu projektové dokumentace - příprava pro žádost o dotaci.

na stávající ploše včetně posouzení dopadu na stávající inženýrské sítě a z toho vyplývající požadavky.

1 900,0 Dokončení rekonstrukce místní komunikace - II. etapa, část východ v napojerní na ulici Na Dědině.

1 900,0

Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při přívalových deštích
dochází k zaplavování některých areálů. Je zpracován IZ, který řeší odkanalizování této ulice s napojením na
kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olšávky přes čerpací stanici.
Jedná se o navýšení rozpočtu z roku 2015.
V roce 2015 bude dokončena aktualizace studie na odkanalizování ulice Průmyslová. Požadované prostředky
zahrnují zpracování všech stupňů projektové dokumentace na odkanalizování ulice a to včetně prostředků na
zpracování PD rekonstrukce komunikace.

OIN

5

Odkanalizování ulice Průmyslové zpracování
projektové dokumentace

1 300,0

1 300,0

OIN

6

Depozitář knihovny v Mařaticích

6 500,0

6 500,0 depozitu a rekonstrukce části zatrubnění Vinohradského potoka (pod objektem depozitu). PD zpracována v roce

OIN

7

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí projektová dokumentace

1 080,0

1 080,0

OIN

8

Slovácké divadlo -výměna textilních obkladů
stěn, koberců a s tím související práce

4 500,0

4 500,0 s tím související práce (montáž a demontáž sedadel, úprava elektroinstalace, apod.). Náklady vychází ze zpracované

Dokončení rekonstrukce objektu knihovny v Mařaticích výstavbou depozitáře - bourací práce, výstavba objektu
2008-2009, nutná aktualizace a vyřízení legislativy.
Příprava projektové dokumentace v případě získání dotace na rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ Za Alejí. Výše
nákladů na zpracování projekčních prací byla stanovena podle výkonových fází jednotlivých stupňů projektové
dokumentace z ceníku UNIKA.
Z důvodu požárně bezpečnostních požadavků je třeba realizovat potřebné úpravy v interiérech Slováckého divadla a
projektové dokumentace.
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Zásobník požadavků na kapitálové výdaje a ostatní nákupy

Celkové výdaje
Kód (žadatel)

OIN

9

KŠS (OŠS) 2

Požadavek [tis. Kč]

ZŠ UNESCO - oprava odpadů WC na hlavní
budově + oprava havarijního stavu zídky kolem
objektu školy
Zimní stadion - nákup nové rolby

2016

2017

2018

2019

2020

2021

z toho dotace

Zdůvodnění

Celkem

Práskání původ. litinových odpadů WC na hlavní budově + celkově špatný stav WC (předpokl. nákl. 15 mil. Kč).
v roce 2015
zpracovává odbor investic PD. Je úvaha, že by se na realizaci těchto akcí mohla najít vhodná dotace.

10 000,0 Havarijní stav cihlové zídky kolem objektu školy (předpokl. nákl. 3 mil. Kč). Na základě jednání

10 000,0

Stará rolba byla pořízena v roce 2003 a vzhledem k prostředí, kde se po celou dobu nachází (neustálé vlhko a
její životnost na hranici únosnosti - její technický stav je velmi špatný - hrozí, že se stane
neopravitelnou - nepoužitelnou, čímž by mohlo dojít k vyřazení celého provozu zimního stadionu

3 400,0 střídání teplot), je

3 400,0

• Doplnění agend Informačního systému Radnice VERA – nadstavbový balíček Ekonomika a
Klikací rozpočet.
• V případě pořízení uvedených agend IS Radnice VERA je nutno dále počítat se zvýšením
provozních výdajů na technickou a servisní podporu celého IS o 95832 Kč ročně (§ 6171, položka
5168)

OSI

1

Agendy IS VERA Radnice

311,5

311,5

OSI

2

Elektronická úřední deska a rezervační systém
pro PO

400,0

400,0 • 100 tis. Kč - požadavek příspěvkových organizací - rezervační systém umožní organizacím sdílet

Rotační kartotéka

750,0

• 300 tis. Kč - náhrada současného množství úředních desek jednou elektronickou úřední deskou a
elektronizace procesu při zveřejňování dokumentů.

informace o plánovaných akcích tak, aby jejich termíny vzájemně nekolidovaly.

pořízení rotační kartotéky je nutné z důvodu administrativního nárůstu v agendě registru řidičů.
DSA

1

750,0 Konečné rozhodnutí, zda bude nutné zajistit staticky podlaží nám bude sděleno do konce září 2015
dle výpočtů statika. Pozn.EKO: kryto zvýšením příjmů v rozp.opatření č. 12-13/2015

CELKEM AKCE URČENÉ K REALIZACI

74 470,2

27 355,2

28 078,4

27 904,6

28 605,9

28 253,4

-8 500,0

206 167,7
0,0 volné zdroje dle Výhledu do 2021
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Zásobník požadavků na kapitálové výdaje a ostatní nákupy

Celkové výdaje
Kód (žadatel)

Požadavek [tis. Kč]

2016

2017

2018

2019

2020

2021

z toho dotace

Celkem

Zdůvodnění

B - akce určené k Přípravě na realizaci (prioritní akce - zpracována PD, možnost získání dotací apod.)
Strat UH 5 OIN

Rekonstrukce budovy ZUŠ

Strat UH 6

Konverze areálu nemocnice – řízení procesů
(pozemky)

SMM (OD) 1

Cyklotrasa Mojmír (projektová dokumentace,
realizace ve 3 etapách)

Kompletní rekonstrukce objektu ZUŠ Uherské Hradiště včetně statického a vlhkostního zajištění. Z původní studie
byl propočet nákladů na nejnutnější rekonstrukci objektu ve výši 45,7 mil. Kč. Tato studie byla v další fázi

60 000,0

60 000,0 projekčních prací doplněna o řešení statických a vlhkostních opatření suterénu budovy, VZT a akustické opatření
sálu.

SMM

2

SMM (OD) 3

Rozvojový projekt - Konverze části areálu nemocnice: nabytí pozemků, zainvestování infrastruktury, koordinační a
investiční činnost. Pozn.EKO: výnosy a náklady by v rámci výhledu měly být shodné

650,0

Rekonstrukce č.p. 238 (škola na Palackého nám.)

Stezka Sady ul. Pod Lipkami - Východ - ul.
Derflanská

SMM (OD) 5

Cyklostezka z ul. Průmyslová do Kunovic

3 000,0

2 000,0

-14 000,0

20 000,0

-1 000,0

6 650,0

řešení plynulého propojení Železničního mostu přes řeku Moravu a podjezdu pro cyklistickou a pěší dopravu
spojený s rekonstrukcí dotčených komunikací.
I.etapa - střední úsek podél školy Za Alejí včetně rozšíření parkovacích míst
II.etapa - od železničního mostu po ulici Za Alejí
III. etapa - podél MŠ Husova až k propojení na cyklostezku u podjezdu ČD.

19 000,0 jedná se o objekt -kulturní památku ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce, dotace na vnější plášť
bezpečné dopravní propojení městských částí Vésky a Sady s ul. Za Olšávkou (návaznost na stezku podél silnice

Cyklostezka Sady - Vésky (podél železnice) projektová dokumentace

SMM (OD) 4

15 000,0

1 200,0

10 500,0

16 520,0

-21 616,0

6 604,0 I/55). Vypracovní PD je nutné pro zahájení výkupu pozemků a možnost podání žádosti o dotaci. V rozpočtu na rok

-3 600,0

900,0

Pěší a cyklistické propojení městské části Sady a Mařatice v trase zaužívané pěšiny. Nutno dokončit majetkoprávní
vypořádání dotčených pozemků. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a
případné neuznatelné položky

-3 400,0

600,0 souběhu s železnižní tratí. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případné

2017 a 2018 nutno vyčlenit finance na výkup pozemků (cca 9000 m2)

4 500,0

Realizace stezky na katastru našeho města je podmíněna realizací cyklostezky v Kunovicích z ul. Ve Strhanci v

4 000,0

neuznatelné položky

OIN

OIN

OIN

OIN

1

10

Bezbariérová trasa Štěpnice - autobusové
nádraží - II. etapa, část: Na Stavidle - autobusové
nádraží

Skateboardový park u Sportovní haly rekonstrukce (PD real.2016)

11

Odkanalizování ulice Před Branou včetně
rekonstrukce komunikace, Jarošov (hotová PD)

12

Odkanalizování objektů ulice Malinovského
(hotová PD)

Rekonstrukce chodníků v ul. Na Splávku a Obchodní, bezbariérové úpravy v ul. Protzkarova, J. Stancla a na
Masarykově náměstí. Úprava křižovatky ul. Františkánská a J. Stancla a přechodu pro chodce v ul. Hradební.

15 000,0

-12 000,0

3 000,0 Celkové náklady na akci vychází z odhadu nákladů ze studie - 15 000,0 tis. Kč, podíl vlastních zdrojů 5 000,0 tis.
Kč. Realizace z dotačního titulu SFDI (85%), uvedená částka 5 000 ,0 tis. Kč je pouze podíl města a případné
neuznatelné náklady. OIN v 07/2015 zahájilo přípravu veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace.

4 500,0

-2 250,0

Celková rekonstrukce a modernizace skateboardového hřiště u Spotovní haly, které je na hranici své funkčnosti. Na
tuto akci je možné žádat o dotaci z fondů EU. Součástí akce bude i umístění boxů pro kola, zvukové infopanaly a

2 250,0 cyklistický mobiliář u objektu Aquaparku.

Celkové náklady předpoklad 4,5 mil. Kč, z toho dotace cca 50% - 2,25 mil. Kč, dotace města cca 2 mil. Kč.

12 650,0

12 650,0

4 000,0

4 000,0
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Odkanalizování ulice Před Branou v Jarošově včetně výstavby nové komunikace. Jedná se o výstavbu chybějící
kanalizace, rekonstrukci vodoteče, která je v havarijním stavu a výstavbu komunikace v části stávající komunikace
v ulici, panelové komunikace a v části pouze zpevněné silnice na konci ulice. Projektová dokumentace je
zpracována, stavební povolení na část vydáno na zbývající část, kde se řešily majetkoprávní vztahy je vydáno
územní rozhodnutí a stavební povolení.
Celkové náklady stavebních prací jsou ve výši - 7 520,0 tis. Kč Kanalizace, komunikace 4 260,0 tis. Kč, zbývající
náklady zahrnují služby nutné k realizaci díla a rezervu na příp. vícepráce spojené s rekonstrukcí majetku.
Akce byla do zásobníku zařazena v roce 2013 dohromady s odkanalizováním RD na ulici Malinovského. Příprava
žádosti o dotaci

Odkanalizování části ulice Malinovského - úsek mezi ulicí 28. října a křižovatkou ulice Solná. Projektová
dokumentace zpracována, stavební povolení vydáno včetně nabytí právní moci.
Celkové náklady na realizaci 4,0 mil. Kč, předpoklad dotace z OPŽP 75%, vlastní zdroje města 1 000,0 tis. Kč.
Akce byla do zásobníku zařazena v roce 2013 dohromady s odkanalizováním RD na ulici Malinovského. Příprava
žádosti o dotaci

Zásobník požadavků na kapitálové výdaje a ostatní nákupy

Celkové výdaje
Kód (žadatel)

Požadavek [tis. Kč]

OIN

13

Parkování a úprava prostor u hřbitova, Mařatice
(hotová PD)

OIN

14

Přírodní amfiteátr Parku Rochus (hotová PD)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

z toho dotace

Celkem

20 000,0

20 000,0

Zdůvodnění

Zpracovaná studie řeší úpravu:
1. Prostor před hřbitovem v Mařaticích - v této části studie je řešeno nové parkoviště pro 40 osobních automobilů,
které bude napojeno na stávající komunikaci novým upraveným sjezdem, dále bude prostor před hřbitovem doplněn
o autobusový záliv, chodník propojující sídliště Hliník a přístup ke hřbitovu. Celý prostor před hřbitovem bude
doplněn parkovou úpravu s vzrostlou zelení a mobiliářem. Odhad stavebních nákladů - 10,2 mil. Kč.
2. Prostor za hřbitovem - v rámci tohoto prostoru bude řešeno nové parkoviště pro 15 osobních automobilů a točna
pro autobusy se zastávkou. V rámci této úpravy dojde k prodloužení chodníku pro pěší od konce hřbitovní zdi
směrem ke stávajícímu bočnímu vstupu. Opět bude nový prostor doplněn vzrostlou zelení a mobiliářem. Odhad
stavebních nákladů - 9,4 mil. Kč
Ke dni zařazení akce do zásobníku je na uvedenou akci zpracována a
schválena studie a pokračuje se ve zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení.

Výstavba přírodního amfiteátru v lokalitě Rochus. Dokončení plánovaného projektu č. 2 konverze bývalého
vojenského prostoru Rochus. Jedná se o výstavbu přírodního amfiteátru včetně přístupových komunikací,

5 000,0 inženýrských sítí a sadových úprav.

5 000,0

DOKONČENÍ konverze bývalého vojenského prostoru.
Revitalizace ulic v UH - Šromova, Růžová, Svatováclavská - část, náměstí Komenského a ulice Nádražní. Jedná se
o kompletní rekonstrukci ulic včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební povolení
vyřízeno. Náklady na realizaci sníženy o náklady na rekonstrulci ulice Svatováclavská a nám. Komenského, které
jsou součástí dotačního projektu "Revitalizace veřejného prostranství v centru města UH" v roce 2014. Nově
zařazena do nákladů rekonstrukce ulice Mlýnská (není PD) a vypuštěna ulice Nádražní.
Aktualizace 10/2013: provedena změna rozpočtu akce

OIN

15

MPZ - fyzická revitalizace veřejných
prostranství UH - ulice Růžová, Šromova (hotová
PD) a Mlýnská

OIN

16

Revitalizace veřejného prostranství Na Rybníku dokončení (hotová PD)

16 500,0

16 500,0 projektu IPRM. Projektová dokumentace je zprácována, stavební povolení vydáno .

OIN

17

Revitaliace veřejného prostranství sídliště Pod
Svahy a 28. října - dokončení (hotová PD)

38 300,0

38 300,0 2015 v rámci dotačního projektu IPRM. Projektová dokumentace bude zpracována ve druhé polovině roku 2014.

OIN

18

MPZ - fyzická revitalizace veřejných
prostranství UH - ulice Nádražní (hotová PD)

17 300,0

17 300,0 povolení vyřízeno.

OIN

19

Rekonstrukce Masarykova náměstí (hotová PD)

77 500,0

77 500,0 historického centra - předláždění prostoru náměstí, odvodnění plochy náměstí, VO, nový vodní prvek, rekonstrukce

13 200,0

13 200,0

Dokončení revitalizace sídliště Na Rybníku návaznost na I. etapu, která se realizuje v roce 2014 v rámci dotačního

Dokončení revitalizace sídliště Pod Svahy a 28. října návaznost na I. etapu, která se bude realizovat v roce 2014 -

Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice včetně inženýrských sítí, VO, mobiliáře a zeleně. PD zpracována, stavební

Celkový návrh úpravy Masarykova náměstí z důvodu špatného technického stavu významné části městského
technologické části stávající kašny, městský mobiliář a zeleň. PD zpracována.
Stávající způsob odkanalizování průmyslových objektů na ulici Průmyslové je nevyhovující, při přívalových deštích
této ulice s s napojením na
kanalizační sběrač od Kunovic na ČOV, s odlehčením dešťových vod do Olšávky přes čerpací stanici.

OIN

20

Odkanalizování ulice Průmyslové (hotová PD)

34 300,0

34 300,0 dochází k zaplavování některých areálů. Je zpracován IZ, který řeší odkanalizování

OIN

21

Rek. komunikace ulice Průmyslová - slepá část
od železničního přejezdu k Olšávce (hotová PD)

20 000,0

20 000,0 revitalizace "opuštěného areálu nemocnice a napojení na silnici I/50.

OIN (OŠS) 22

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí
(PD real.2016)

Špatný technický stav komunikace. Nutná součinnost s plánovanou akcí "Odkanalizování ulice Průmyslová" včetně

25 000,0

-18 750,0
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6 250,0

Je možnost získat dotaci na rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ Za Alejí. Požadavek na rekonstrukci areálu je již
několik let evidován s tím, že je rekonstrukce reálná pouze s podílem mimorozpočtových zdrojů. Areál by po své
rekonstrukci mohl mít větší využití - jak pro školu samotnou, tak i pro širokou veřejnost,a to pro lokalitu Štěpnice,
Mojmír a Starou Tenici – jedná se o významnou a velkou část UH, kde doposud není vybudováno žádné kvalitnější
sportovní zázemí. V r. 2015 se zpracovává investiční záměr, na podzim 2015 bude podána žádost o dotaci na
MŠMT. Propočet nákladů vychází z investičního záměru. Celkové náklady cca 25 mil. Kč, z toho předpoklad dotace
cca 17,5 mil. Kč (70%) a cca 7,5 mil. spolupodíl města.

Zásobník požadavků na kapitálové výdaje a ostatní nákupy

Celkové výdaje
Kód (žadatel)

Požadavek [tis. Kč]

2016

2017

2018

2019

2020

2021

z toho dotace

Celkem

KŠS (OŠS) 1

Žádost o dotace na zbývající školské objekty (ZŠ
TGM Ma, MŠ Sady, ZŠ UNESCO ul. Hradební,
ZŠ Za Alejí)

23 000,0

KŠS (KCR) 3

Dokončení projektu Letní kino Smetanovy sady
(hotová PD)

7 000,0

1 000,0

-900,0

100,0

800,0

-680,0

120,0

-17 250,0

Vzhledem k tomu, že předchozí žádosti o dotaci z EU z OP životní prostředí byly úspěšné, měly by být vedeny
kroky k tomu, aby byla podána žádost o dotaci i na zbývající školské objekty, které dosud nebyly zrekonstruovány dosud nejsou zatepleny a nejsou zde vyměněny otvorové výplně - objekty jsou energeticky náročné, také na potřebu
jejich rekonstrukce poukazují obyvatelé jednotl. čtvrtí - čtvrti Mařatice a čtvrti Sady. Celkové náklady cca 33 mil.
Kč, z toho cca 15 mil. Kč podíl města a cca 18 mil. dotace (na projektovou přípravu nárokovat architekti nebo OIN)
15 mil. Kč ZŠ TGM UH-Mařatice, MŠ Sady, ZŠ UNESCO ul. HRADEBNÍ - otvorové výplně, zateplení nebo
opravy fasády a střechy; vč. zatékající střechy na přístavbě ZŠ Mařatice
8 mil. Kč ZŠ Za Alejí - střecha (v mnoha místech se začalo objevovat zatékání střechy nad objektem školy poslední rekonstrukce střechy proběhla v letech 1996-1997.)

Vybavení a úprava amfiteátru. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nákladů nebyla tato etapa součástí
rekonstrukce kina Hvězda v letech 2010 - 2011. PD byla zpracována, v současné době je aktualizována. Tzv. III.

7 000,0 etapa rekonstrukce kina Hvězda v projektu města Uh. Hradiště, dle dohody bude akce převededna pod OIN, který
aktualizuje PD

ÚMA

1

Územní plán Uherské Hradiště – pořízení nového
územního plánu

ÚMA

2

Zkapacitnění budov předškolního vzdělávání a
modernizace dalších učeben ZŠ

ÚMA

3

Zpřístupnění Výšiny sv. Metoděje II. etapa

5 000,0

ÚMA

4

2 000,0

-1 700,0

ÚMA

5

4 500,0

-2 700,0

ÚMA

6

1 000,0

-900,0

ÚMA

7

ÚMA

8

ÚMA

9

ÚMA

10

ÚMA

11

Kybernetická bezpečnost, eGovernment
Úspory energií a výměna technologií u
vybraného objektu
Rozšíření varovného a informačního systému
obyvatel města
Koncepce rozvoje (údržby) zeleně
Komunitní dům a podporované bydlení pro
seniory - Štefánikova
Půdní vestavba na azylovém domě
Revitalizace sídliště Štěpnice I. etapa
Nakládání s odpady v centru města + podzemní
kontejnery v MPZ

ÚMA

12

1 000,0

1 000,0

400,0
90 000,0
3 000,0
10 000,0
6 000,0

Revitalizace zeleně - svahy nad ul. 28. října

CELKEM AKCE URČENÉ K PŘÍPRAVĚ NA REALIZACI

5 750,0

Zdůvodnění

3 000,0
173 600,0

73 700,0

219 500,0

10 500,0

104 500,0
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17 520,0

-4 250,0

2 750,0 přístup k NKP od ul. 28. října + revitalizace + mobiliář – v zásobníku jsou výdaje pouze na výkupy pozemků
300,0
1 800,0 z bytových domů Husova 760, Na Splávku 824, Janáčkova 60, Janáčkova 208
100,0 Město téměř pokryto, chybí jen sídliště v Mařaticích Východ a Hliník

-360,0

40,0

-76 500,0

13 500,0

-2 100,0
-5 000,0

900,0
5 000,0

-4 200,0

1 800,0

-2 550,0

450,0

-195 706,0

403 614,0

Zásobník požadavků na kapitálové výdaje a ostatní nákupy

Celkové výdaje
Kód (žadatel)

Požadavek [tis. Kč]

2016

2017

2018

2019

2020

2021

z toho dotace

Celkem

Zdůvodnění

C - akce určené k evidenci v Zásobníku (z důvodu nedostatku peněžních prostředků nejsou zařazeny do rozpočtu ani výhledu)
SMM (OD) 6

Velkoplošné opravy povrchů vozovek (např. v ul.
Dolní, Údolní, Lechova, St. Tenice, Svatojiřské
nábřeží)

SMM (OD) 7

Rekonstrukce ul. Sokolovská v úseku od ul.
Štefánikova po ul. Města Mayen

SMM (OŽP) 8
SMM

9

SMM (OD) 10

Rekonstrukce páteřních chodníků na pohřebišti
v Sadech
Fasáda a okna Atrium (vnitroblok)
Štěpnice - zkapacitnění parkování I. a II. etapa

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Ucelené opravy úseků vozovek (odfrézování a strojní pokládka), jejichž povrchy jsou ve špatném stavu a vyžadují

12 000,0 každoročně zvýšené náklady na lokální opravy, které jsou díky velkému množství spár neefektivní.

Dokončení dříve zahájené stavby zkapacitnění silnice II/497 a úpravy křižovatky se silnicí I/55. Zájmem města je

10 000,0 zejména nové dopravní napojení areálu bývalých kasáren, dokončení propojení stezky UH - Mařatice, doplnění

10 000,0

zastávek MHD. Součinnost města a Zlínského kraje (uveden je pouze orientační předpokládaný podíl města)
Stav chodníků na pohřabišti v Sadech je nevyhovující. Na pohřebišti se v posledních letech neinvestovalo. Občané s

2 600,0

2 600,0 podporou MK žádají o opravu hlavních komunikačních tahů.

5 000,0

5 000,0 Dokončení rekonstrukce vnějšího pláště vnitrobloku

7 000,0

rekonstrukce komunikace a zkapacitnění parkovacích míst
I.etapa podél bytového domu č.p. 1080-1086,

17 000,0 II.etapa podél BD 1159 a 1163

10 000,0

zařazeno na základě požadavku MK Štěpnice
Rekonstrukce a ýstavba nové komunikace nahrazující stávající provizorně zpevněnou cestu k RD včetně

SMM (OD) 11

Rekonstrukce ul. Na Mrmově (Vésky)

3 500,0

3 500,0 rekonstrukce a opravy kanalizace. Pozn.: ul. Květinová I. etapa realizována v roce 2015

SMM (OD) 12

Rekonstrukce ul. Padělky, Na Krajině (Vésky)

6 000,0

6 000,0 ve Véskách a týká se jak části kolem Petrklíče, tak části od hřiště dolů

SMM (OD) 13

Veřejné osvětlení

4 000,0

1 500,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

13 500,0 Štěpnice, Malinovského, Velehradská, Sokolovská - vybudováno 1970-1980) + výměny RVO.

Rekonstrukce komunikací

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

30 000,0 Náklady na rekonstrukce jednotlivých komunikací podle zparcovaných projektů a operativní potřeby a požadavků

SMM

14

Špatný stavební stav komunikací. Navržená rekonstrukce navazuje na realizovanou rekonstrukci ČOV a kanalizace

Rekonstrukce VO na ulici Větrná.

Plošné kabelové rekonstrukce a výměny stožárů (Mojmír,

Špatný stavební a dopravně technický stav komunikace. Vzhledem ke stísněným podmínkám (hráz řeky, zástavba,
SMM (OD) 15

Ulice U Moravy - studie, projekt, realizace

300,0

17 300,0 inženýrské sítě, privátní pozemky) doporučuje komise pro dopravu realizaci studie proveditelnosti

17 000,0

Náklady na realizaci jsou odhadem.

SMM (OD) 16

SMM

17

Rekonstrukce ul. Sadová (od ul. Konečná po ul.
Derflanská)
Kompletní rekonstrukce č.p. 4 (Havlíčkova)
Rekonstrukce běžecké stezky lesopark

500,0

SMM (OD) 19

Parkovací zařízení

500,0

SMM (OD) 20

Rekonstrukce ul. Za Kovárnou (Sady)

SMM

21

SMM (OD) 23

SMM

24

SMM (OD) 25

Dílčí rekonstrukce č.p. 123 (Malá scéna)
Ulice Kordon - kanalizace + rekonstr.
komunikace
Rekonstrukce ul. J. Lucemburského
Dílčí rekonstrukce - střecha č.p. 293 (U Obrů)
Rekonstrukce ul. Pod Zahrady (Mařatice)

8 000,0 změna v dispozici přízemí, oprava bytu, půdní vestavba

8 000,0

SMM (OŽP) 18

SMM
22
(OŽP+OD)

Špatný stavební stav komunikace. nevhodné šířkové uspořádání. Rekonstrukce by měla zahrnovat zklidnění

12 000,0 komunikace (zúžení + bezpečnostní prvky), zachování případně rozšíření parkovacích míst

12 000,0

Běžecká stezka se kdysi udržovala posypem pilinami, které se pořizovaly za náklady na dopravu. Nyní je cena pilin

500,0 vysoká a chybí prostředky na údržbu stezky, což se bude muset řešit její rekonstrukcí
500,0

500,0

1 500,0 obnova a rozvoj parkovacích automatů
Špatný stavební stav komunikace. Před rekonstrukcí ulice Za Kovárnou nutno prověřit stav kanalizace zejména v

3 600,0 prodloužení ulice před novostavbami RD (není v majetku a správě SVK)

3 600,0
2 500,0

2 500,0 dokončení nutných oprav - střecha. Změna 2014 navazující na provedené práce 2013 a 2014

4 000,0

4 000,0 odkanalizování provedeno sítí sdružených přípojek různého materiálu a profilu, v nevyhovujícím stavu.

Současně s navrhovanou rekonstrukcí komunikace je nutné vybudovat novou kanalizaci. V současné době je

Úprava jedné ze "vstupních bran" do centra města (rekonstrukce a přestavba komunikace s úpravou křižovatky s ul.

10 000,0

10 000,0 Dlouhá, Otakarova a J. Blahoslava - dopravní zklidnění, parkovací místa, zeleň, atd.)

5 000,0

5 000,0 jedná se rekonstrukci střechy. Oprava na základě prací a projektů z roku 2014- OIN
6 000,0 Špatný stavební stav komunikace, nevyhovující napojení na ul. 1. Máje, nutno řešit dopravní zklidnění

6 000,0
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Zásobník požadavků na kapitálové výdaje a ostatní nákupy

Celkové výdaje
Kód (žadatel)

SMM

26

SMM (OD) 27

SMM (OD) 28

SMM (OD) 29
SMM

30

SMM (OD) 31
SMM

32

SMM
33
(OŽP+OD)

Požadavek [tis. Kč]

2016

2017

2018

Kompletní rekonstrukce č.p. 445 (Kollárova)

2019

2020

2021

Špatný stavební stav komunikace. Chybí navazující trasa pro pěší (chodník). Nutno před realizací prověřit stav

12 000,0 zatrubněného potoka.

12 000,0

7 000,0 Špatný stav komunikace. Kromě rekonstrukce komunikace je nutné řešit také statické zajištění svahu.

7 000,0

Rekonstrukce č.p. 403 (Kollárova)

Zdůvodnění

4 800,0 Špatný stavební stav komunikace

4 800,0

Ulice Na Bahně - Mařatice

Celkem

15 000,0 jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce

15 000,0

Rekonstrukce serpentin podél mařatských
schodů (Mařatice)
Rekonstrukce ul. Za Humny (od ul. Na Návsi po
ul. Ke Hrádku) - Jarošov

z toho dotace

Dokončení rekonstrukčních prací - střecha, fasáda, zdravotechniické instalace, elektrorozvody, včetně půdní

10 000,0 vestavby

10 000,0

Stezky z ul. Lechova do ul Nad Žlebem Mařatice (kolem studánky)
Rekonstrukce č.p. 395 (Moravní nábřeží)
Ulice Na Jordálce -kanalizace + rekonstr.
komunikace

12 000,0

12 000,0 jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce

10 000,0

10 000,0 Stávající kanalizace není schopna odvést z lokality dešťové vody v případě větších srážek. Je zpracována variantní

2 000,0

doplnění chybějící přímé spojnice pro pěší a cyklistickou dopravu spojující městskou část Mařatice s centrem

2 000,0 města. Realizace z dotačního titulu (85%), uvedená částka je pouze podíl města a případné neuznatelné položky

Současně s navrhovanou rekonstrukcí komunikace je nutné řešit vybudování dostatečně kapacitní kanalizace.
studie

SMM

34

Rekonstrukce č.p. 1156 ("Albert" ve Štěpnicích)

25 000,0

25 000,0 jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce

SMM

35

Rekonstrukce č.p. 1188 (soukromé školy ve
Štěpnicích)

15 000,0

15 000,0 jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce

OIN

23

Rekonstrukce komunikace v ulici Radovy a
Příkrá, Míkovice + kanalizace v ulici Příkrá

Špatný stavební stav a dopravně technický stav komunikace. Sopučasně bude nutné řešit rekonstrukci kanalizace v

7 400,0 ul. Příkrá, která je v nevyhovujícím stavu. Odhad nákladů na rekonstrukci komunikace vychází ze zpracované

7 400,0

studie. Náklady na kanalizaci jsou stanoveny na základě odborného odhadu.
Rekonstrukce zartrubnění Vinohradského potoka a kanalizace v ulici K Cihelně z důvodu havarijního stavu

OIN

24

Vinohradský potok

33 600,0 zatrubněné části potoka a nedostatečné kapacity tohoto úseku od vtokového objektu na ulici Družstevní. Souběžně

33 600,0

se doporučuje reaalizace nové kanalizace na ulici K Cihelně v délce cca 130 m.

OIN

25

Hřiště Sady - zavlažování II. etapa

OIN

26

Bezbariérová trasa Štěpnice - autobusové
nádraží - III. a IV. etapa

KŠS (KCR) 4

Klub kultury

Nedostatčná kapacita studny pro zavlažování - v první etapě v roce 2010 se realizovalo zavlažování hřiště (využití

450,0 na 15%), v druhé etapě je nutné vybudovat zásobníky na vodu tak, aby zavlažování travnatého hřiště bylo účinné.

450,0

Rekonstrukce chodníků v rámci realizace projektu bezbariérové trasy Štěpnice - autobusové nádraží. DOKONČENÍ

3 500,0 projektu.

3 500,0

možnost získání dotačních prostředků ze SFDI

10 000,0

3 500,0

13 500,0

Rekonstrukce interiéru budovy
I. Etapa: Rekonstrukce interiéru velkého sálu (včetně parket) - 6 mil. Kč. Stávající zařízení je zastaralé a
neodpovídá současným standardům. Akustické obložení stropů a s tím související výměna svítidel, akustické
obložení stěn s požární odolností , jevištní opony, ostění jeviště a parkety. Dále výměna povrchů na balkonech
včetně nalepení koberců.
II. Etapa: Ozvučení velkého sálu, scénické osvětlení - 2 mil. Kč. Stávající zařízení je již technologicky zastaralé a
neodpovídá současným standardům. Některé akce není KK schopen se současným vybavením technicky zabezpečit
a na ozvučení je nucen najímat externí firmy.
III. Etapa: Rekonstrukce jevištních tahů - 1 mil. Kč. Stávající již nevyhovují potřebám jevištní techniky. IV. Etapa:
Rekonstrukce malého sálu a salonku - 1 mil. Kč. Rekonstrukce podlah, stropu a interiéru malého sálu a salónku
včetně přiléhající chodby.
Vybudování průchodu - zajišťoval by přímé spojení prostoru za jevištěm se sálem a ostatními prostorami Klubu
kultury. V současnosti musí účinkující přecházet vně objektu.
600 tis. Kč Stoly s kovovou podnoží stohovatelné ( 200 ks )

KŠS

5

MKZ Sady, Vésky, Míkovice, Mařatice

1 020,0

1 020,0 200 tis. Kč Židle stohovatelné ( 600 ks )

KŠS

6

MKZ Míkovice, Vésky, Mařatice

1 000,0

1 000,0 Rekonstrukce toalet dámských i pánských

KŠS (KCR) 7

Reduta

350,0 Automaticky ovládané meziokenní rolety na zatemnění sálu z důvodů zlepšení vytápění a klimatizace.

350,0
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Zásobník požadavků na kapitálové výdaje a ostatní nákupy

Celkové výdaje
Kód (žadatel)

Požadavek [tis. Kč]

KŠS (KCR) 8

Kino Hvězda

KŠS (KCR) 9

Kino Mír

KŠS (KCR) 10

Slovácké divadlo

KŠS (KCR) 11

Malá scéna Slováckého divadla

KŠS (KCR) 12

KŠS

13

2016

700,0

2017

2018

KŠS (OŠS) 15

ZŠ Sportovní

2021

765,0

600,0

Zdůvodnění

700 tis. Kč Dokončení nutných a neuskutečněných technologických investic po rekonstrukci kina Hvězda z let 2009
- 2011
a) v prostoru výstav, prezentací a pronájmu nebyl dotažen systém využitelnosti (malý dataprojektor, ozvučení a
zatemnění vestibulu, projektované kiosky),
b) Hvězda - systém plošiny (lešení) do sálu - v projektu rekonstrukce chybí,
c) posílení zvukového vjemu z projektu,
d) venkovní nasvětlení budovy,
e) antigrafiti ochranný nátěr na jižní stěnu kina Hvězda (LK) .
5600 tis. Kč Redigitalizace kina Hvězda - životnost DCI technologií byla už při uvádění prvních DCI kin v ČR
propočítána na cca 6-8 let, vzhledem k technologickému vývoji a posunu v kvalitě projekcí je nutné uvažovat a
připravit se na nutné kroky směrem k redigilatizaci, tj. nakoupení nového systémového řešení DCI projekce (4K
nebo laser projektor, pasivní 3D technologie, případně i další posílení zvukového systému do podoby Dolby
Atmos).
Dokončení kinofikace kina Mír + nákup nového posezení - nové promítací plátno + jeho uchycení, nové

1 400,0

900,0

573,0

650,0

4 888,0

765 tis. Kč Vícenáklady po opravě elektroinstalace budovy divadla II. etapa - dorozumívací zařízení, Sonico,
zabezpečovací zařízení, kamerový zabezpečovací systém se záznamem, kamerový systém obrazu jeviště se
záznamem, inspicientské zařízení jeviště, rozvody odposlechu a povelu, IT technologie - rozvod, telefonní rozvody
+ doplnění světelného parku v rámci modernice
600 tis. Kč Výměna podlah jeviště, rekonstrukce točny - podlaha a točna po životnosti - repas
1400 tis. Kč Výměna výkonového audiozařízení jeviště - zařízení bude pro uplynutí doby životnosti
900 tis. Kč Výměna a doplnění zařízení scénického osvětlení-zařízení bude pro uplynutí doby životnosti
573 tis. Kč Rekonstrukce strojního zařízení jeviště -dokončení strojního zařízení jeviště. Instalace 2
elektromotorických a 2 bodových tahů na předscéně. Inscenační a scénické postupy jsou značně omezeny
650 tis. Kč Výměna digitálních audiozařízení a zařízení nahrávacího studia - zařízení bude pro uplynutí doby
životnosti

513,0 Plošina pro přepravu dekorací - Mariánské nám. 123-zařízení je po životnosti - mimo provoz.

300,0

5 200,0

27 300,0

500,0

20 000,0

Celkem

300,0 skladovatelné posezení, případně výroba elevace splňující bezpečnostní a technické podmínky.

513,0

1 000,0

z toho dotace

6 300,0

5 600,0

Slovácké centrum kultury a tradic - expozice
dějin města - obnova expozice

ZŠ UNESCO

2020

300,0

Knihovna BBB

KŠS (OŠS) 14

2019

33 800,0

500,0 obnova, úprava expozice, technologická obnova informačních systémů.

24 000,0

4 000,0

500 tis. Kč Služební automobil - současný služební automobil ŠKODA KOMBI OKTÁVIE byl pořízen v roce
2006, proto bude potřeba v průběhu následujících 5 let obnovit vozový park
3000 tis. Kč Oprava fasády hlavní budovy - cena je předpokládaná, bude následně upřesněna dle aktuálních ceníků.
300 tis. Kč Výměna podlahové krytiny - v dospělém oddělení hlavní budovy bude třeba vyměnit stávající
podlahovou krytinu z důvodu velmi namáhané plovoucí podlahy, místy značně poškozené. Cena je stanovena
orientačně podle současných ceníků. Bude aktualizována dle potřeby.
30 000 tis. Kč Rozšíření objektu knihovny - v roce 2017 výkup pozemku, v roce 2018 zpracování studie (návrhu
přístavby), v roce 2019 zpracování projektové dokumentace, v roce 2021 realizace - celkem náklady cca 30 mil. Kč počítáno v letech 2013 - 2016).

20 000 tis. Kč Zpevnění stropních konsktrukcí, rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce povrchu v tělocvičně stropní konstrukce jsou původní - dřevěné - nutnost jejich rekonstrukce, elektroinstalace je zastaralá, nezvládá
novou techniku – počítače apod.. V tělocvičně jsou původní parkety - místy prošláplé nebo se naopak vzdouvají, je
nutná jejich rekonstrukce nebo výměna povrchu.
4 000 tis. Kč Odstrnění vlhkosti v budově Komenského nám. - v suterénu – v šatnách, kabinetech i na chodbě se
vyskytuje vlhkost – zřejmě částečně způsobena vlhkostí ze staré kotelny a uhelny, které by se měla sanovat a
v suterénu pak provést nové sanační omítky. V budově na ul. Hradební je nutné řešit odstranění vlhkosti v kotelně
a zabránění průsaku vody ve výtahové šachtě.

Špatný stav vzduchotechniky ve školní jídelně - odsávání je nedostatečné, přívod vzduchu nefunkční. I z hlediska

310,0 hygienického je důležité, aby byla kuchyň a přilehlé místnosti odvětratelné.

310,0
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Zásobník požadavků na kapitálové výdaje a ostatní nákupy

Celkové výdaje
Kód (žadatel)

KŠS (OŠS) 16

Požadavek [tis. Kč]

ZŠ Jarošov

2016

2017

2018

1 000,0

2019

2020

2021

z toho dotace

Celkem

Zdůvodnění
1000 tis. Kč Hřiště u školy - u ZŠ Jarošov vhodná plocha pro menší hřiště, které by mohlo sloužit nejen pro potřeby
školy a školní družiny, ale i pro veřejnost.

2 000,0 1000 tis. Kč Rekonstrukce podlahy v tělocvičně - podlaha v tělocvičně je parketová – rošty pod nimi vykazují

1 000,0

známky poškození, dále je nutno obnovit nátěr parket.
1000 tis. Kč Odstranění vlhkosti v suterénních šatnách žáků - sanace zdiva - suterén staré části školy, kde jsou
KŠS (OŠS) 17

ZŠ T.G.M. UH - Mařatice

1 000,0

1 700,0 umístěny šatny, je vlhký.

700,0

700 tis. Kč Oprava chodníků v areálu školy - chodníky nerovné, dlaždice uvolněné, při chůzi nebezpečné.

KŠS (OŠS) 18

ZŠ, MŠ (všechny)

KŠS (OŠS) 19

MŠ Pod Svahy

KŠS (OŠS) 20

MŠ Východ (Lomená)

KŠS (OŠS) 21

MŠ Sady

KŠS (OŠS) 22

DDM

500,0

5 500,0

5 500,0

10 500,0

10 500,0

10 500,0

43 000,0

15 000 tis. Kč Rekonstrukce rozvodů vody a svislé i ležaté kanalizace - odpadů - rozvody vody a kanalizace jsou ve
většině objektů původní - stářím korodují - začínají být děravé - hrozí jejich havárie. Jednalo by se o velmi finančně
náročnou akci - bylo by nutné postupovat postupně, každý rok alespoň některý objekt.
25 000 tis. Kč Rekonstrukce elektroinstalace, (vč. výměny osvětlení) ve všech objektech ZŠ a MŠ mimo ZŠ
Sportovní - elektroinstalace je původní - hliníková, revizní zprávy doporučují z technických a bezpečnostních
důvodů provést její celkovou rekonstrukci. Jednalo by se o velmi finančně náročnou akci - bylo by nutné
postupovat postupně, každý rok alespoň některý objekt.
3 000 tis. Kč Strojní vybavení ŠJ - zastaralé vybavení ŠJ, dosluhuje, ekonomicky náročné a na opravy nákladné.
V případě neopravitelné nebo velmi nákladné poruchy bude nutné zakoupit nové.

Výstavba zídky mezi MŠ a OSDAM- ze strany pracovníků a rodičů MŠ Pod svahy se ozývají podněty k výstavbě

450,0 zídky mezi touto MŠ a objektem "OSDAM", ve kterém se sdržují bezdomovci, jejichž působení v areálu "OSDAM"

450,0

působí negativně na MŠ.
Havarijní stav zářivkového osvětlení ve všech třídách a hernách - plastové klouby osvětlení praskají a osvětlení

1 000,0 padá na zem - hrozí nebezpečí úrazu.

1 000,0

Oprava střechy na přilehlé staré budově - je nutná kompletní výměna zastřešení, které je ve špatném stavu - do

1 000,0 objektu zatéká. Bylo by vhodné realizovat současně s případnou celkovou rekonstrukcí (zateplením) objektu MŠ

1 000,0

Sady.

KŠS (OŠS) 23

Zimní stadion

KŠS (OŠS) 24

Sportoviště za Sportovní halou

1 500,0 Rekonstrukce původní sedlové střechy - začíná se projevovat místní zatékání střechy, bude nutná její rekonstrukce.

1 500,0

3 000,0

1 350,0

10 000,0

30 000,0

44 350,0

3000 tis. Kč Nátěr kovové střešní konstrukce - dle doporučení odborníků, kteří zpracovali statický posudek střechy
ZS je nutné odstranění starého a provedení nového nátěru kovové příhradové konstrukce střechy ZS. Původní nátěr
se odlupuje a padá na ledovou a in-line plochu - nebezpečí úrazu.
1 350 tis. Kč Výměna stávajících mantinelů - z r. 1985, důvodem je nutnost častých oprav polypropylenových
desek i částečně rozpadlé kovové konstrukce tvořících kostru mantinelu.
10 000 tis. Kč Rekonstrukce strojovny - strojovna má zastaralé technologie (30 a více let),které postupně dosluhují bude nutná jejich komplexní rekonsturkce.
30 000 tis. Kč Rekonstrukce střechy, ozvučení, vestavba vzduchotechniky - střechu bude nutné zejména z bočních
stran rekonstuovat(10 mil.) - již nyní se zde místy projevuje zatékání, které se řeší lokálními opravami. Dokončení
celkové rekonstrukce sportovní části zimního stadionu (ozvučení, vzduchotechnika - 20 mil.).

Výměna povrchu - sportoviště za halou jsou intenzivně využívána školami pro výuku TV, zároveň jsou využívána i

5 000,0 veřejností. Při takovém zatížení dochází k úměrnému opotřebení povrchu a podle konzultace s odbornou firmou

5 000,0

bude nutná jeho výměna.
KŠS (OŠS) 25

Míkovice - hřiště U Přehrady

KŠS (OŠS) 26

Jarošov - výstavba nového víceúčelového hřiště

KŠS (OŠS) 27

Sady - fotbalové travnaté hřiště

Výměna povrchu na hřišti - životnost plochy je podle intenzity využití 8 až 10 let. Hřiště bylo uvedeno do provozu
Pozn.: v rozpočtu 2015 je na akci 830 tis.Kč - chybí 420 tis. Kč - přesun
realizace akce do r. 2016

420,0 v roce 2004 - nutnost výměny povrchu.

420,0

Víceúčlové hřiště - na základě požadavků obyvatel čtvrti Jarošov je nutné vybudovat víceúčlové hřiště pro širokou
Pozn.: v tomto případě by bylo vhodné najít nějaký vhodný dotační titul

3 000,0 veřejnost.

3 000,0

Rekonstrukce starých kabin na hřišti Sady - staré kabiny jsou ve špatném technickém stavu. Z kapacitních důvodů
Statický posudek z r. 2011 konstatuje, že statika není
havarijní, je ale nutné ji sledovat. Za hranicí únosnosti jsou kabiny zejména z hlediska hygieny.

3 000,0 však musí být využívány, je nutná jejich rekonstrukce.

3 000,0
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Zásobník požadavků na kapitálové výdaje a ostatní nákupy

Celkové výdaje
Kód (žadatel)

KŠS (OŠS) 28

KŠS

29

Požadavek [tis. Kč]

2016

2017

2018

Městský sportovně rekreační areál vč.
atletického stadionu

2019

1 650,0

2020

2021

z toho dotace

Celkem

13 150,0

11 500,0

Zdůvodnění

650 tis. Kč Montovaná divácká tribuna na alteltickém stadioně - z důvodu pořádání četných významných
sportovních akcí je nutnost pořízení tribuny pro zkvalitnění a rozšíření diváckého zázemí.
1000 tis. KčOsvětlení a ozvučení víceúčelových sportovišť za sportovní halou - zabudování osvětlení z důvodu
velkého zájmu využití víceúčelových sportovišť i ve večerních hodinách.
11 500 tis. Kč Vestavba severní tribuny - zázemí správců, šatny, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna - potřeba řešit
zázemí pro veřejná sportoviště, oddíly volejbalu, atletiky a správce sportovišť. V přízemí šatny se sociálním
zařízením, technické zázemí (garáž, dílna, kancelář) a bufet či klubovna, ve 2. nadzemním podlaží ubytovna.

Výstavba nové kryté haly pro horolezce - dle požadavku horolezeckých oddílů působících v UH, zde chybí zímní

Krytá horolezecká minihala vč. příslušného
zázemí (WC, sprchy apod.)

11 000,0

11 000,0 zázemí (krytá hala) pro horolezce. Na základě několika jednání dotčených odborů byl architekty vytipován prostor v
zadní části atletického areálu, v části u tzv. plechové boudy.

Zajištění dalšího rozvoje MAN-UH a neplánovaných akcí souvísejících s potřebami MěÚ, dopravní

OSI

3

Metropolitní síť

300,0

300,0 infrastrukturou apod.

OSI

4

Rozšíření kamerového systému

500,0

500,0 Požadavek MP - předběžný odhad výdajů pro rok 2016 v souvislosti s plánovanou digitalizací.

ÚMA (APR) 13

Regulační plán - nemocnice

500,0

ÚMA (APR) 14

Revitalizace moravního nábřeží

300,0

ÚMA (APR) 15

Revitalizace slepého ramene "Mařacké" a
navazující park

ÚMA (APR) 16

Revitalizace Staré Olšávky

ÚMA (APR) 17

ÚMA (APR) 18

ÚMA (APR) 19

ÚMA (APR) 20

ÚMA (APR) 21

pořízení koncepce budoucího využití a urbanistického řešení opuštěné části areálu UH nemocnice.

500,0 podíl ZK

ve vazbě na dokončené protipovodňové úpravy provedení úprav ke zpřístupnění a zatraktivnění

5 300,0 dotace OPŽP

5 000,0

řešení zanedbaného prostředí slepého ramene a přilehlého okolí s velkým respiračním potenciálem

2 000,0 dotace OPŽP

2 000,0
1 900,0

Mařatice Pod Hřbitovem: parkoviště veř.
prostranství
Povrch lávky a úprava nástupů u železničního
mostu
Prodloužení cyklostezky podél trati ČD od ul.
Průmyslové k železničnímu mostu
Rekonstukce podchodu "Myší díry" povrchy,
osvětlení, nástupy
Přesun fotbalového hřiště a revitalizace
stávajícího v centru Jarošova

odstranění krajinných defeltů v prostředí vodního toku a zvýšení retenčního potenciálu toku

1 900,0 dotace OPŽP

rozvoj zóny na podkladě schválené územní studie

4 000,0 dotace IROP

4 000,0

nevyhovujiící stav povrchu mostovky

1 700,0 dotace SFDI

1 700,0
6 000,0

6 000,0

další postupný rozvoj a rozšíření cyklodopravy ve městě i v regionálním měřítku

12 000,0 dotace SFDI

zlepšení provozní bezpečnostti stísněné a frekventované pěší kominace

800,0 dotace SFŽP

800,0

přesun fotbalového hřiště do nové sportovní zóny Jaktáře, rekonstrukce stávajícího prostoru na respirační zázemí

14 000,0

14 000,0 školy, park a veřejně přístupnou zeleň
dotace IROP
II. etapa zahrnující severní území nad aglomerací a jiží přeléghajicí ke Kunoskému lesu dosud provedena není

ÚMA (APR) 22

Protipovodňová ochrana II. etapa, podíl města

ÚMA (APR) 23

Prodloužení Průmyslové ul k silnici I/50

70 000,0

70 000,0 dotace SFDI nebo IROP

ÚMA (APR) 24

Lávka přes Moravu altern. Rybárny nebo
Štěpnice

18 000,0

18 000,0 dotace SFDI

ÚMA (APR) 25

Obnova kaple sv. Šebestiána

ÚMA (APR) 26

Výkupy pozemků pro cyklostezky podél trati ČD,
Sady - vých. okraj měst. části

3 000,0 podíl města k investici státu

3 000,0

strategický dopravní záměr = podmínka rozvoje navazujícího území

dlouhodobé záměry k podpoře pěší a cyklistické prostupnosti aglomerace

Obnova vnějšího pláště a restaurování sochy

900,0 dotace program regenrace MPZ

900,0
200,0

200,0

600,0 Podmínka pro dalš rozvoj a rozšíření cyklodopravy ve městě i v regionálním měřítku

200,0
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Zásobník požadavků na kapitálové výdaje a ostatní nákupy

Celkové výdaje
Kód (žadatel)

Požadavek [tis. Kč]

ÚKS

1

Zateplení fasády hasičské zbrojnice Míkovice

MP

1

Městský kamerový dohlížecí systém - MKDS

2016

2017

2018

2019

2020

2021

z toho dotace

Celkem

500,0

500,0

Zdůvodnění

Budova je nejstarší z hasičských zbrojnic. V roce 2004 prošla částečnou rekonstrukcí, v níž byla
položena nová krytina střechy a opravena fasáda bez zateplení. Budova je stavebně řešena dvěma
místnostmi s vjezdem do garáže a přístavkem, který není propojený s budovou hasičské zbrojnice
a není vytápěný. Garáž není rozměrově dostačující, vozidlo parkuje v přístavku. V zimním období
je problém se startováním vozidla a manipulací s ostatními technickými prostředky a materiálem.

Současný městský kamerový dohlížecí systém je již za hranicí své technické životnosti, je

1 100,0 opotřebován provozem. Rada města souhlasila s jeho obměnou s využitím digitálních technollogií.

1 100,0

Komise cestovního ruchu doporučuje Radě města Uh. Hradiště zařadit do zásobníku na rok 2016
Komise CR 1

Informační systém města

1 000,0 zpracování a realizaci informačního systému města včetně nového značení památek

1 000,0

částka je stanovena předběžně

MK
2
Míkovice

Revitalizace centra Míkovic

Komise
3
sportovní

Nová sportovní hala

MK Sady 4

Rek. ulice Pod Vinohrady (Sady)

CELKEM AKCE URČENÉ K EVIDENCI

komise navrhuje přistoupit k úpravě studie revitalizace centra Míkovic ve spolupráci s odbory MěÚ
(architekti, doprava,investice) v takovém rozsahu, který je možné finančně pokrýt prostředky
vyčleněnými pro místní část, a to včetně zpracování projektové dokumentace. Pozn.EKO: současný
návrh - viz příloha překračuje roční možnosti komise: Je to možné zařadit jako víceletou investici
(nebo zmenšit rozsah na náklady ve výši roční rezervy komise)
v letech 2016 až 2021má MK 437/tis.Kč/rok
Výstavba nové sportovní haly - v prostoru před stávající sportovní halou na nám. Míru z důvodu

400 000,0 nedostatku krytých sportovišťs diváckým zázemím ve městě.

400 000,0

kritický stav komunikace je řešitelný pouze celkovou rekonstrukcí
75 695,0

80 033,0

117 600,0

81 450,0

465 273,0
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262 850,0

1 082 901,0

Zásobník požadavků na kapitálové výdaje a ostatní nákupy

Celkové výdaje
Kód (žadatel)

Požadavek [tis. Kč]

2016

2017

2018

2019

2020

 D - akce určené k vyřazení ze sledování
Vánoční výzdoba města

EKO

2021

z toho dotace

Celkem

Zdůvodnění

(z důvodu neaktuálnosti, nevhodnosti, nadbytečnosti, realizace z jiných zdrojů, nalezení jiného řešení apod.)
úkol Vedení 17/1 – vánoční výzdoba města. Koncepci zvládneme řešit sami, zkontaktujeme
výrobce různých prvků a naplánuje cílový stav a v provázanosti s rozpočtem města stanovíme, jak

2 000,0

2 000,0 bude dlouhý ten cyklus. Výzdoba i v místních částech zařazena. Pozn.EKO: zařazeno do změny
rozpočtu 2015

Výšina sv. Metoděle
Bezbarierová trasa Štěpnice - autobusové
nádraží
Mařatice Pod Hřbitovem: parkoviště veř.
prostranství
Obnova morového sloupu
Dílčí rekonstrukce a bezbarierový přístup č.p.
293 (U Obrů)
bezbariérová trasa Štěpnice - autobusové nádraží
- I. etapa

2 800,0

SMM (OD)

Ulice Pod Kopcem - Jarošov

1 000,0

SMM (OD)

Rekonstrukce ul. Malostranská, Ztracená,
Spálená (Sady) - II. etapa

SMM
(OŽP+OD)

Rekonstrukce ul. ul. Radovy, Příkrá (Míkovice)
+ kanalizace v ul. Příkrá

6 000,0

6 000,0

SMM
(OŽP+OD)

Ulice Před Branou - Jarošov - kanalizace +
rekonstr. komunikace

5 000,0

5 000,0 vybudovat novou kanalizaci.

SMM (OD)

Velkoplošná oprava povrchu vozovky ul. Stará
Tenice, Moravní náměstí, Svatojiřské nábřeží

4 000,0

4 000,0 Moravního náměstí včetně přestavby objektu bývalých jatek.

SMM (OD)

Rekonstrukce ul. 28. řijna I. etapa (část od ul. 1.
máje po ul. Lechova)

SMM (OD)

Schody z ul. Solná cesta ke kostelu (Sady)

OD APR 1

bezbariérová trasa Štěpnice - autobusové nádraží
- I. etapa

APR

1

APR OD 2

ÚMA (APR) 6
APR OD 16
SMM

1

OD APR 1

2 800,0 pokračování prací na zpřístupnění a důstojnější prezentaci prostředí národní kulturní památky
12 970,0 schválená bezbarierová trasa s existujícím příslibem dotací

12 970,0

rozvoj zóny na podkladě schválené územní studie dotace IROP
dnešní rozsah úpravy prostoru kolem hřbitova

4 000,0 OIN 28.8.2015: nenavazuje na

4 000,0

1 000,0 Nutná periodická oprava, restaurování a konzervace

1 000,0

10 000,0 jedná se o objekt ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce (mimo elektro)

10 000,0

rekonstrukce chodníků v ul. Husova a úprava křižovatky s ul. Revoluční včetně zajištění bezpečného užívání

850,0 osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

850,0

HAVARIJNÍ STAV statického zajištění tělesa komunikace ve svažitém terénu. Těleso komunikace je zajištěno

1 000,0 opěrnou stěnou, která je v úseku cca 40 m narušena a hrozí její zřícení, což by mělo za následek i zřícení části
komunikace.

OIN

1

Odkanalizování RD v ulici Sokolovská , UH

Špatný stavební stav komunikací. Na základě plánu rekonstrukcí komunikací firma SVK zahrnula do plánu investic

4 000,0 rekonstrukci kanalizace a vodovodu v dotčených ulicích - NUTNÁ SOUČINNOST rekonstrukce komunikací s

4 000,0

rekonstrukcí vodovodu a kanalizace
Špatný stavební stav a dopravně technický stav komunikace. Sopučasně bude nutné řešit rekonstrukci kanalizace v
ul. Příkrá, která je v nevyhovujícím stavu.
Špatný stavební stav komunikace. Chybí kanalizace Současně s navrhovanou rekonstrukcí komunikace je nutné

Povrch komunikací je ve špatném stavu s řadou nerovností a trhlin. Oprava by měla navazovat na revitalizaci

Špatný stavební stav komunikace. Současně je nutné řešit zkapacitnění parkovacích míst a optimalizaci šířkového

14 000,0 uspořádání.

14 000,0

2 000,0 Špatný stavební stav schodiště, zařazeno na základě požadavku MK Sady

2 000,0

rekonstrukce chodníků v ul. Husova a úprava křižovatky s ul. Revoluční včetně zajištění bezpečného užívání

850,0 osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

850,0

9 500,0

9 500,0
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Jedná se o odkanalizování RD v ulici Sokolovská, Uherské Hradiště. Původní projektová dokumentace pro územní
řízení byla zpracována v roce 2008 a v témže roce byla kvůli nesouhlasu občanů zastavena - trasa kanalizační stoky
pro napojení přípojek z RD vede přes zahradrany občanů, na soukromém pozemku je umístěna i čerpací stanice. V
roce 2013 bylo jednání s občany obnoveno a projektové práce na odkanalizování RD byly opět zahájeny. V době
tvorby zásobníku investičních akcí je v rozpočtu města realizace akce schválena s podmínkou "jen s dotací", příjem
města je plánován ve výši 5,4 mil. Kč a výdaje 7,2 mil. Kč (z toho vl. zdroje 1,8 mil. Kč). Rozpočtové náklady
uvedené v rozpočtu města vycházely z propočtu nákladů, který byl zpracován v roce 2008. Novým zpracováním
projektové dokumentace včetně úpravy návrhu technického řešení odkanalizování RD tzn. minimalizování
negativních dopadů provádění stavby kanalizace na soukromé zahrady a vývoji cen na trhu došlo k zpřesnění
rozpočtových nákladů stavby - navýšení rozpočtu. Náklady jsou uvedeny bez ceny projektové dokumentace.
zařazeno do rozpočtu 2015. Bude návrh na přesun do 2016.

Zásobník požadavků na kapitálové výdaje a ostatní nákupy

Celkové výdaje
Kód (žadatel)

OIN

2

KŠS (OŠS) 1

KŠS (OŠS) 2

Požadavek [tis. Kč]

ZŠ Za Alejí - rekonstrukce prostoru kuchyně +
odstranění závad na kanalizaci

ZŠ UNESCO - oprava odpadů WC na hlavní
budově + oprava havarijního stavu zídky kolem
objektu školy
Výměna povrchu na hřišti v Míkovicích U
Přehrady

CELKEM AKCE URČENÉ K VYŘAZENÍ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

z toho dotace

Celkem

Zdůvodnění

Jedná se o dispoziční úpravu prostoru kuchyně, který svou velikostí vč. rozmístění stávajícího gastozařízení již
neodpovídá současným podmínkám stravovacího provozu a hygienickým požadavků vyplývajících ze současných
norem. Rekonstrukce školní kuchyně spočívá v demontáži a zpětné montáži stávajícího gastrozařízení, vybavení
novým zařízením včetně souvisejících vnitřních změn dispozice kuchyňského provozu, provedení opravy závad
vnitřní kanalizace - nových zdravotechnických rozvodů, vzduchotechniky, elektroinstalace a navazujících
stavebních úprav (keramické obklady, oprava podlah, nová dělící dstěna mezi kuchyní a jídelnou).
zařazeno do rozpočtu 2015

3 000,0

3 000,0

2 600,0

2 600,0 Havarijní stav cihlové zídky kolem objektu školy - náklady na opravu cca

Práskání původ. litinových odpadů WC na hlavní budově + celkově špatný stav WC - náklady cca 2 mil. Kč.
600 tis. Kč.
zařazeno do víceletých investic
Životnost plochy je podle intenzity využití 8 až 10 let. Hřiště bylo uvedeno do provozu v roce 2004 - nutnost

900,0 výměny povrchu.

900,0
28 500,0

27 970,0

30 000,0

86 470,0

REKAPITULACE
A) Realizace
B) pod čarou
C) Zásobník
D) Vyřadit
CELKEM

74 470,2
173 600,0
75 695,0
28 500,0
352 265,2

27 355,2 28 078,4
73 700,0 219 500,0
80 033,0 117 600,0
27 970,0 30 000,0
209 058,2

395 178,4

27 904,6 28 605,9 28 253,4
-8 500,0
10 500,0 104 500,0 17 520,0 -195 706,0
81 450,0 465 273,0 262 850,0

206 167,7
403 614,0
1 082 901,0
86 470,0

119 854,6

598 378,9

308 623,4

-204 206,0

1 779 152,7

EKO 23. říjen 2015
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