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Zpráva pro 20. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany konané dne 16. března 2022 

 

 

Název:  Plán investic – finančně náročné akce s náklady 

                                    nad 4 mil. Kč bez DPH 

 

  

Předkládá:  Rada města Slatiňany 

MVDr. Ivan Jeník – starosta 

 

Zpracoval:     Ing. Václav Hoffman – vedoucí OVI 

 

Konzultováno: Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta 

 

Tajemník MěÚ: Ing. Josef Prokš 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany vzalo na vědomí zpracovaný Plán investic – finančně náročné 

akce s náklady nad 4 mil. Kč bez DPH ve znění zprávy č. 4/20. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

  

Zastupitelstvu města je předložen zpracovaný Plán investic, a to na akce, jejíž pravděpodobné 

náklady přesahují částku 4 mil. Kč bez DPH, který vzala Rada města svým usnesením                    

č. 1194/117/2022/RMS ze dne 10. 1. 2022 na vědomí. Plán obsahuje název a stručný popis 

akce, připravenost akce, předpokládané náklady s odhadem termínu možné stavební realizace. 

Plán s předpokládanými termíny realizací akcí je důležitý z hlediska plánování finančních 

zdrojů budoucích rozpočtů města, tak vyčlenění prostředků na případnou spoluúčast při 

podání žádosti o dotaci nebo případný úvěr na financování akcí. 

 

V současné době plán obsahuje celkem 6 velkých investičních akcí, z nichž nejvyšší stavební 

připravenost vykazují 3 investiční akce, a to Stavební úpravy ulice Klášterní, Kanalizace 

Kunčí a Stavební úpravy atletického oválu a přilehlých sportovišť v areálu Spartaku. 

 

U investiční akce Stavební úpravy ulice Klášterní je vydáno stavební povolení a připravuje se 

soutěž na zhotovitele. Akce je finančně kryta ve schváleném rozpočtu na rok 2022.  
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U investiční akce Kanalizace Kunčí je vydáno územní rozhodnutí a požádáno o stavební 

povolení na vodoprávním úřadu MěÚ Slatiňany. Předpokládaný termín realizace stavby 

v případě přidělení dotace je v roce 2023. Jedná se o prioritní investiční akci.  

 

U Stavební úpravy atletického oválu a přilehlých sportovišť v areálu Spartaku je zpracován 

projekt pro povolení stavby včetně položkového rozpočtu a vydáno povolení stavby, tj. 

územní souhlas. Dle předběžných informací bude v průběhu roku vypsán dotační titul ze 

strany Národní sportovní agenturu a bylo by vhodné podat žádost o dotaci s tím, že jako jednu 

z podmínek podání žádosti bude povinnost doložit závazek Zastupitelstva města na 

dofinancování akce z rozpočtu města. V letošním roce ovšem nejsou ve schváleném rozpočtu 

města vyčleněny na tuto akci prozatím finanční prostředky na spoluúčast.  

 

U Modernizace plovárny Slatiňany je v současné době na základě schválené studie 

zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby pro celou I. etapu, která je 

zhotovitelem rozeslána za účelem získání vyjádření dotčených orgánů. Do konce února by 

měl zhotovitel odevzdat dle SOD zpracovanou PD pro realizaci včetně položkového rozpočtu. 

Případná stavební realizace v roce 2023. V současné době nejsou a pravděpodobně nebudou 

na tyto záměry dotace poskytovány. 

 

Další akcí, která je projekčně připravena, je Revitalizace Kabeláčova mlýna, kde je 

vyhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení i projektová dokumentace pro 

realizaci stavby včetně položkového rozpočtu. Povolení stavby lze ovšem získat až po vydání 

nového územního plánu. Nutno ovšem znovu aktualizovat vydaná stanoviska a vyjádření     

ke stavebnímu záměru a také položkový rozpočet, který je z roku 2019 (v částce 65 mil. Kč 

bez DPH).  

 

Zároveň je projekčně zadána úprava páteřní ulice, a to ulice Čechova. V dubnu 2022 by měl 

být odevzdán projekt pro povolení stavby a v srpnu 2022 projekt pro provedení stavby včetně 

položkového rozpočtu. Ke konci roku 2022 by mělo být vydáno stavební povolení. Stavební 

připravenost je důležitá i pro případné získání dotačního titulu, kdy v žádosti na tyto 

infrastrukturální stavby je většinou požadován nejen projekt, ale i stavební povolení. 

 

Při plánování investic je nutno v blízké budoucnosti zohlednit případný zbývající převod 

sportovišť Spartaku, a to zejména sportovní halu, jejichž stavebně-technický stav je dožilý a 

bude nutná obměna stavebních prvků i technického zázemí, a to zejména okenních výplní, 

zateplení obvodového pláště, kompletní rekonstrukce kotelny včetně rozvodů, soc. zařízení, 

podlah,atd. Hala je využívána školou pro výuky tělesné výchovy a volnočasové aktivity 

občanů města. Vzhledem k budoucím investičním nákladům na rekonstrukci, které se 

pohybují v desítkách mil. Kč je důležité využít možnosti získat na rekonstrukci dotační 

prostředky, dokud jsou ze strany státy či EU ještě poskytovány. V současné době není 

zpracována ani studie či projektová dokumentace a objekt není doposud ve vlastnictví města. 

Nelze tedy žádat o dotační prostředky ze strany města.  

 

Na úložišti:  2.3.2022 

 

Příloha:  Plán investic – finančně náročné akce s náklady nad 4 mil. Kč bez DPH 

                        (datové úložiště) 

 

 

Slatiňany         25. 2. 2022 


