
Zpráva pro 15. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 26. listopadu 2020 

___________________________________________________________________________ 
 
3.04 Příprava a průběh realizace vybraných investičních akcí 
 
 
Předkládá: Ing. Jan Rýdl, zastupitel 
 
 
Odůvodnění:  
Takovýto bod navrhujeme jako stálý bod programu jednání všech zasedání zastupitelstva 
s číslem 2. (po převodech majetku). Smyslem je získat přehled a kontrolu nad hlavními 
investičními záměry rozvoje města i rozsáhlými opravami a rekonstrukcemi tak, aby se 
předešlo zpochybňování výběru, stanovování priorit a neúplným informacím zastupitelů o 
průběhu přípravy, realizace i závěrečného vyhodnocení včetně čerpání zdrojů. Jsme názoru, 
že toto je výlučná kompetence zastupitelstva rozhodovat o investicích. Pouhé schvalování 
rozpočtu, který samozřejmě investiční činnost obsahuje, ale zastupitelé při schvalování nemají 
detailní znalost záměru, je nedostačující. 
 
Pokud jde o výběr akci, které by měli být v zastupitelstvu sledovány, měly by to být všechny 
akce tohoto charakteru, s rozpočtovými náklady nad 3 mil. Kč, včetně studií a projektových 
dokumentací s uvedeným limitem RN. 
Do programu jednání tohoto Zastupitelstva žádáme zařadit vybrané akce zahrnuté do 
letošního rozpočtu, jmenovitě:  
a) Sběrný dvůr, realizace  – v rozpočtu alokováno 25 mil. Kč, 
b) PD na rekonstrukci hlavní budovy Hrádek – 250 tis. Kč + Rekonstrukce Hrádku, hlavní 
budova 1.etapa – 10 mil. Kč, 
c) Rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice, dokončení – 12,75 mil. Kč, 
d) MŠ Západní, realizace   - 25 mil. Kč 
e) ZŠ Karlova, rekonstrukce – 15 mil. Kč, 
f) Demolice objektů Západní ul. + ubytovna Velveta – 5 mil. Kč, 
g) PD – městská teplárna – 1 mil. Kč, 
h) PD k SP rekonstrukce náměstí – 800 tis. Kč 
i) PD rekonstrukce sportovní haly – 1,5 mil. Kč. 
 
Stačí pouze ke každé akci napsat heslovitě v jakém stavu se akce nachází, kdy má být 
dokončena (případně zahájena), jaké je finanční čerpání v porovnání s rozpočtem. Další 
informace a odpovědi na dotazy zastupitelů by měl poskytnout vedoucí odboru OSMI. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit mezi stálé body programu zasedání zastupitelstva města 
pod číslem 2. bod: Příprava a realizace vybraných investičních akcí. 
 


