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Seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány městem Jeseník na rok 2013 a budou 

financovány z rozpočtu města nebo jiných veřejných rozpočtů.  
  

    

Investiční plán města Jeseník pro rok 2013 

 
Na základě schváleného rozpočtu města Jeseník na rok 2013 jsou v rozpočtu pro letošní rok 

zařazeny následující investiční akce: 

Název projektu: Optimalizace vedení Moravské stezky v intravilánu města Jeseník 

Popis projektu:      

Jedná se o vybudování cyklistické stezky v délce cca 1,1 km na území města Jeseník včetně 

veřejného osvětlení části úseku a nové lávky přemosťující řeku Staříč. 

Rozpočet projektu:      7.219 tis. Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:   03/2013 

Předpokládaný termín výběrového řízení:  zadávací řízení ukončeno, probíhá podpis 

       smlouvy o dílo 

Název projektu: Zateplení a výměna oken objektu MŠ Křížkovského 

Popis projektu:      

Jedná se o zateplení a výměnu okenních výplní objektu mateřské školy na ulici Křížkovského. 

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí. 

Rozpočet projektu:      3.660 tis. Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:   07/2013 

Předpokládaný termín výběrového řízení:  03/2013 – 06/2013 
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Název projektu: Zateplení a výměna oken objektu ZUŠ O. Březiny 

Popis projektu:      

Jedná se o zateplení a výměnu okenních výplní objektu základní umělecké školy na ulici O. 

Březiny. Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí. 

Rozpočet projektu:      2.750 tis. Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:   07/2013 

Předpokládaný termín výběrového řízení:  03/2013 – 06/2013 

Název projektu: Regionální aquapark Jeseník 

Popis projektu:      

Jedná se o projekt vybudování krytého objektu plaveckého bazénu, aquaparku a wellness 

včetně saunových provozů. Součástí projektu je také obnova letního koupaliště a rekonstrukce 

stávajícího objektu městského parkoviště včetně navazující infrastruktury (parkoviště, veřejná 

prostranství, apod.). Zadavatelem tohoto projektu nebude však město Jeseník, ale jím 

vlastněná společnost Technické služby Jeseník a.s., IČ 64610063. 

Rozpočet projektu:      199 mil. Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:   08/2013 

Předpokládaný termín výběrového řízení:  02/2013 – 07/2013 
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