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Ing. Vladi slav Petrov ič, tajemník M ěÚ

Od: Ing. Vladislav Petrovič, tajemník MěÚ [tajemnik@nmps.cz]
Odesláno: 17. února 2020 8:46
Komu : 'zmatysova@amamarketing.cz'
Předmět: Odpověď na žádost dle z. č. 106/1999 Sb.
Přílohy: Příloha k žádosti RSP.pdf; odpověď-RSP.pdf

Vážení,  
v příloze Vám zasíláme odpověď na základě žádosti žadatele AMA, s. r. o., IČ 613 27 557, Voroněžská 144/20, 460 01 
Liberec 1, ze dne 06.02.2020, ve které žadatel požaduje zaslání investičních plánů (stavebních projektů či 
rekonstrukcí) města, které město plánuje uskutečnit v letech 2020 – 2022. V příloze zasíláme přehled investic, oprav 
a rekonstrukcí města Nové Město pod Smrkem na rok 2020. Příloha obsahuje také požadované informace, které jsou 
k datu zpracování žádosti známé. Město Nové Město pod Smrkem investice, opravy a rekonstrukce plánuje vždy na 
příslušný kalendářní rok a v současné době nejsou plánovány ani známy tyto akce na další roky 2021 a 2022. 
Rozpočet města na rok 2020 v současné době není schválen a bude zastupitelstvem města projednáván a schvalován 
dne 26.02.2020. 
 
Ing. Vlad islav Petrovi č 
tajemník 
Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
� 482 360 323 
� 736 672 327 
� tajemnik@nmps.cz 
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AMA, s. r. o. 
IČ 613 27 557 
Voroněžská 144/20 
460 01 LIBEREC 1 

  
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka / č. j.           Vyřizuje / linka         Nové Město pod Smrkem 
06.02.2020 NMPS/298/2020 Petrovič/482360323 dne 14.02.2020 

 
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Na základě žádosti žadatele AMA, s. r. o., IČ 613 27 557, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1, ze dne 
06.02.2020, ve které žadatel požaduje zaslání investičních plánů (stavebních projektů či rekonstrukcí) 
města, které město plánuje uskutečnit v letech 2020 – 2022,  Vám zasíláme v příloze přehled investic, oprav 
a rekonstrukcí města Nové Město pod Smrkem na rok 2020. Příloha obsahuje také požadované informace, 
které jsou k datu zpracování žádosti známé. Město Nové Město pod Smrkem investice, opravy 
a rekonstrukce plánuje vždy na příslušný kalendářní rok a v současné době nejsou plánovány ani známy tyto 
akce na další roky 2021 a 2022. Rozpočet města na rok 2020 v současné době není schválen a bude 
zastupitelstvem města projednáván a schvalován dne 26.02.2020. 
 

 
 
 

L. S. 
 
             v. r. 

        ……….….………….………… 
        Ing. Vladislav Petrovič 
                     tajemník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telefon: 482 360 323         mobil: 736 672 327 e-mail: tajemnik@nmps.cz 

 

 

Město Nov é Město po d Smrkem  
 

Palackého 2 80, 463 65 Nové Město p od Smrkem  
 

 



Seznam oprav a investičních akcí města Nové Město pod Smrkem na rok 2020

Název projektu popis projektu projektová kancelář rozpočet projektu plánovaný termín termín výb. řízení poznámka

1 Projekty, inženýrská činnost vypracování PD, IČ 1 500 000 Kč celý rok

2 Ul. Havlíčkova - povrch, vodovod, osvětlení, chodníky oprava ulice Ing. F.Kučera, Rychnov 7 008 000 Kč květen až říjen 2020 od 21.2.2020

3 Kanalizace DPS zřízení kanalizace Ing. I.Zahradníková, Stráž n.N. 1 694 000 Kč do června 2020 2019 dokončuje se

4 Ul. Rozkošná od Frýdlantské k přejezdu a mostu - povrch oprava povrchu 889 000 Kč září - říjen 2020 poptávka

5 MŠ - vzduchotechnika s rekuperací pořízení Energomex Praha 3 465 027 Kč prázdniny 2020 2019 dotace

6 Ul. U Hřiště, B.Němcové - povrchy včetně chodníků oprava povrchů Ing. Nýdrle Liberec 1 476 000 Kč dokončeno 2019 doplatek

7 Dům 270. - krov, krytina a likvidace, podlahy půdy, věnec oprava domu Ing. David Liberec 2 537 000 Kč podzim 2020 až 2021 ještě neurčeno dotace

8 ZŠ Tylova - oprava střechy (věže) zatéká do půdy oprava 95 000 Kč duben květen 2020 poptávka

9 ZŠ Jindřichovická - oprava kanalizačního potrubí oprava (výměna) 23 741 Kč prázdniny 2020 poptávka

10 Víceúčelová budova Ludvíkov (klubovna) - ustřední topení pořízení ÚT a kotle 164 573 Kč květen až červenec poptávka

11 Hasičská zbrojnice NMpS - oprava podlahy garáže oprava 271 161 Kč září - říjen 2020 poptávka

12 Parkoviště u domu v Revoluční ul. zřízení Promos Sosnová 450 000 Kč září - listopad 2020 poptávka

13 Koupaliště - plocha stanování, terasa bufetu, břeh pláže oprava 650 000 Kč duben - červen 2020 poptávka

14 Fotbalové kabiny - zateplení, okna, dveře, pergola oprava 262 528 Kč prázdniny 2020 poptávka

15 Kulturní sál - židle , okna, klimatizace, osvětl.technika…... oprava, dodávka 750 000 Kč září - říjen 2020 poptávka

16 Dělnícký dům - 2x vstupní schodiště oprava 100 000 Kč červen poptávka

čísla názvu akcí, neurčují jejich pořadí  !!! 

zpracoval dne 14.02.2020      M. Fryc - investiční technik




