
Informace o žádosti doručené na městský úřad  

Informace poskytl: 24.02.2017 Ing. Petr Klouda, starosta  

Zveřejněno dne: 24.02.2017  

Předmět žádosti:  Město Rýmařov obdrželo dne 17.02.2017 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí investičních plánů 
města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí 
na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto 
projektů:  

- název projektu  

- stručný popis projektu  

- rozpočet projektu v mil. Kč  

- plánovaný termín započetí projektu  

- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele  
 
č.  Název akce  předpokládaná 

hodnota (tis. Kč)  
1.  Retenční nádrž Janušov  2.000 
2.  Revitalizace Mudlového potoka  1.860* 
3.  Rekonstrukce kuchyně při ZŠ 1. máje  2.500 
4.  Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní  1.370* 
5.  Prodloužení kanalizačního řadu, Edrovice  450 
6.  Technická infrastruktura 13 RD  13.500 
7.  Přechod a chodník do průmyslové zóny  3.400 
8.  Rekonstrukce komunikace a veřejných ploch Jungmanova  9.680* 
9.  Parkoviště náměstí Svobody  1.660* 
10.  Oprava komunikace Sadová, Divadelní, Jelínkova, 

Bednářská, Čapkova, Komenského  
11.500 

11.  Zpevněné plochy v areálu TEPLO Rýmařov  2.500 
12.  Propojení cyklostezek v Janovicích + přechody  5.000 
13.  Chodník Opavská  6.500 
14.  Chodník Ondřejov  8.491* 
15.  Odstranění budovy dětského oddělení v nemocnici  1.500 
16.  Dostavba atletického areálu 1. máje  6.170* 
17.  Oprava budov na hřbitově  550* 
18.  Bezbariérovost ZŠ Jelínkova a ZŠ 1. máje  8.175* 
* Rozpočtová cena  
Jedná se o seznam akcí, které se připravují. Navržené ceny jsou předpokládané výdaje. Rozsah 
a počet akcí, které se podaří v letošním roce zrealizovat je závislý na připravenosti, zejména v oblasti 
majetkoprávních vztahů u liniových staveb a dále také na možnostech spolufinancování z dotačních 
programů, ať už národních nebo EU.  
O průběhu přípravy a dílčích termínech jednotlivých úkonů je veřejnost pravidelně informována 

na webových stránkách města, příp. úředních deskách, kde je i podrobný popis akcí. 


