
Záznam o podané informaci - zákon č. 106/1999 Sb. 
 
Informace poskytnuta: dne 14.02.2020 
Informace poskytl: Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje  
Zveřejněno dne: 17.02.2020 
 
Předmět žádosti:  
 
Městský úřad Rýmařov, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 06.02.2020 elektronickou žádost 
společnosti AMA, s.r.o., IČO: 61327557, se sídlem Liberec 1, Voroněžská 144/20, o informace dle zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž společnost 
žádala o zaslání investičních plánů našeho města, resp. seznamu investičních/stavebních projektů. 
Podaná informace měla obsahovat název projektu, popis projektu, projektovou kancelář, finanční 
rozpočet, plánovaný termín započetí a předpokládaný termín výběrového řízení.  
 
Poskytnuté informace:  
Pro letošní rok jsou plánovány akce viz tab. v příloze. 
Jedná se o seznam akcí, které jsou ve fázi přípravy, příp. jsou již připravené. 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, prostřednictvím mobilního rozhlasu, místního tisku příp. úředních 
deskách, kde je i podrobný popis akcí. 
 
 
 
za správnost: 
Ing. Miroslav Sigmund 
 
 

 



č. Název akce Popis projektu Zpracovatel dokumentace
předpokládaný termín 

výběrového řízení

předpokl. 

hodnota bez DPH 

(tis.Kč)

1. Zřízení datového centra dodávka severů a příslušenství svépomocí II.20 1325

2. Pivovarská, Hornoměstská, 1. máje
kompletní oprava komunikace, chodníků a zřízení 

části dešťové kanalizace

Dopravní projektování, spol. s r. o., IČO: 

25361520
III.20 11 560

3. chodník na ul. Okružní - Větrná, vč. lávky zřízení nového chodníku, vč. lávky Ing. Jan Hvorecký, IČO: 76193578 II.20 2284

4. oprava lávky Palackého - mezi garážemi oprava stávající lávky Ing. Jiří Vítek, IČO: 47189495 III.20 1420

5. oprava lávky Jamartice oprava stávající lávky Ing. Jiří Vítek, IČO: 47189495 III.20 700

6. Příkopy - úprava komunikace a park. stání
oprava komunikace, parkovacích stání a 

chodníků
Ing. Lubomír Konvičný, IČO: 06939279 IV.20 1700

7. mobilní operátor výběr poskytovatele služeb svépomocí V.20 2 400

8.
zpracování společné dokumentace - fotbalová 

tribuna

zpracování společné dokumentace DUR+DSP pro 

výstavbu nové fotbalové tribuny
bude vybrán II.20 1500*

9. Oprava chodníku v Kozí uličce předláždění stávající komunikace svépomocí IV.20 550

10. Pořízení osobního automobilu dodávka vozidla svépomocí V.20 600*

11. novostavba Domu s pečovatelskou službou výstavba nového objektu s 22 bytov. Jednotkami Stavby Byrtus s.r.o., IČO: 0635807 05/2020 - po přiznání dotace 34 166

12. VO Harrachov - dotace SFŽP výměna svítidel a stožárů VO
Lighting Projects Consulting s.r.o., IČO: 

61062057
IV.20 3484

13. ČOV úpravna česlovny
Modernizace hrubého předčištění ČOV Rýmařov, 

vč. opravy objektu
OZ engineering s.r.o., IČO: 01986007 IV.20 3400

14. Oprava komunikace ul. U Rybníka
oprava komunikace, parkovacích stání a 

chodníků
Ing. Jan Hvorecký, IČO: 76193578 VI.20 5000*

15. VO Janovice - dotace SFŽP výměna svítidel a stožárů VO
Lighting Projects Consulting s.r.o., IČO: 

61062057

již vybrán dodavatel - zahájení 

realizace 03/2020
2253**

16. garáže MS

novostavba garáží se skladem posypového 

materiálu v areálu Městských služeb Rýmařov, 

s.r.o.

Ing. Marian Hlavica, IČO: 3553604 probíhá realizace 6228**

* odhadovaná částka

** vysoutěžená cena


