Materiál číslo: 3

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 27.06.2016
Předkládá Ing. Souček Karel - místostarosta
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Zpráva o průběhu investičních akcí k 31.5.2016
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zprávu o průběhu investičních akcí k 31.5.2016 dle přílohy č...... zápisu.

Zpracováno dne 15.06.2016

Předkladatel

Za správnost

Ing. Souček Karel
místostarosta

Ing. Jelínková Eva
vedoucí odboru

Zpracovatel

Ing. Jelínková Eva
vedoucí odboru

Právní garance

Garant

Ing. Karel Souček

Anotace
V souladu s plánem práce zastupitelstva města předkládám zprávu o průběhu investičních
akcí r. 2016.

Zpráva o investičních akcích r. 2016, stav k 31.5.2016
název akce

popis

rozpočet 2016

Rekonstrukce komunikace Za Mlýnem

Rekonstrukce místní komunikace, chodníků,
parkovacích stání a veřejného osvětlení v ul. Ke
Střelnici, Za Krétou a Za Mlýnem; výstavba nového
chodníku směr Deblín včetně veřejného osvětlení.

19 000,00

Most přes Závistku

Demolice stávajícího mostu směrem ke koupališti,
provizorní přemostění a stavba nového mostu.

4 000,00

Rekonstrukce ul. Dobrovského a
bezejmenná

Rekonstrukce místní komunikace, chodníků,
parkovacích stání a veřejného osvětlení.

8 000,00

Výstavba nových chodníků a parkovacích stání v ul.
Smíškova u ZŠ, rekonstrukce povrchu místní
komunikace, úprava prostranství u pomníku,
Rekonstrukce ulic Smíškova - Kvapilova rekonstrukce veřejného osvětlení.

smluvní cena

16 020,00

dodavatel

aktuální stav

Dokončena část Za Mlýnem, Ke Střelnici.
Dokončují se povrchy Za Krétou. Část na Deblín
MERTASTAV s.r.o., Předklášteří probíhá, dokončení do 30.9.2016.

Probíhá územní řízení a zpracování
dokumentace pro provedení stavby.

4 114,00

EUROVIA CS, a.s. Praha

Ukončeno výběrové řízení.

Zpracována dokumentace stavby.

4 000,00

Cyklostezka ke koupališti

Výstavba cyklostezky od Dřevoplacu, kolem Subtery,
dále přes a podél krajské komunikace k Červenému
mlýnu, podchod pod hlavní silnicí, lávka přes Závisku
a napojení na novou obytnou zónu v ul. Ke Střelnici.

Výstavba chodníku v ul. Lomnická

Stavba nového chodníku.

Sanace komunikace Pod Květnicí

Sanace havarijního sesuvu komunikace Pod Květnicí

1 816,00

1 816,00

SASTA CZ, a.s., Brno

Dokončeno.

ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce soc.
zařízení III. etapa

Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v pav. 5

3 000,00

2 240,00

CERGOMONT s.r.o. Blansko

červenec - srpen

ZŠ nám. 28. října - vestavba učeben

Vestavba 6 kmenových tříd včetně zázemí.

7 000,00

ZŠ Smíškova - rekonstrukce soc.
zařízení a zázemí tělocvičny.

Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení.

3 000,00

300,00

Dokončeno.
červen - září

3 168,00

NEJEZ, stavitel s.r.o., Tišnov

Uzavřena smlouva s dodavatelem.

2 000,00

1 927,00

MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna

Probíhá realizace.

Měks - klimatizace kinosálu

Rozpočet celkem
Dokončeno
Probíhá realizace
Aktuální stav úspor ( rozdíl rozpočtu a
vysoutěžené ceny)
Investice mimo rozpočet (z úspor)
Zbývá vysoutěžit
Přesunuto na r. 2017

1 000,00

59 766,00
3 182,00
27 469,00
5 215,00
2 600,00
13 000,00
8 300,00

Probíhá zpracování dokumentace stavby.

2 000,00
1 000,00

516,00

červen - srpen

Dokončeno.

1 650,00

Klimatizace v budově radnice

září 2016 - červen 2017

L.N.O., s.r.o. Brno

Inspiro - rekonstrukce II. etapa

MAX WAY, s.r.o., Brno

Dokončeno.

Realizace stavby je vázána na dotaci z IROP. Dotační
výzva je o několik měsíců opožděna, předběžně je
slibována na červenec, výsledek pak do konce roku. Z
uvedeného důvodu se realizace akce přesouvá do r.
2017.
Realizace stavby je vázána na dotaci. Zatím nebylo
možno žádat. Z uvedeného důvodu se realizace akce
přesouvá na rok 2017.

Dokončeno.

Uzavřena smlouva s dodavatelem.

850,00

Informační centrum v hotelu Květnice

2017

Vzhledem k nedořešeným majetkovým vztahům
(dodatečné projednání dědictví a následný výkup
pozemků pod silnicí) se realizace akce přesouvá na
rok 2017.

CERGOMONT s.r.o. Blansko

2 000,00

Kompletní rekonstrukce soc. zařízení.
Vybudování turistického informačního centra v
suterénu hotelu Květnice.
Instalace klimatizačních jednotek v 1. patře radnice a
v servrovně.

červen - listopad

2017

Demolice kotelny a úprava prostranství.

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko současně
provádí stavbu splaškové kanalizace a rekonstrukci
vodovodu.

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko současně
provádí rekonstrukci kanalizace a vodovodu včetně
přípojek

Probíhá územní řízení.

Výměna oken, dveří , částečné zateplení fasády,
oprava fasády, zateplení půdy.

poznámka

září 2016 - duben 2017

2017

Demolice kotelny na ul. Osvobození

Poliklinika - rekonstrukce soc. zařízení

červen 2015 - září 2016

Probíhá územní řízení. Zpracována
dokumentace pro realizaci stavby.

Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

2 600,00

termín realizace

březen - červen
listopad 2016 - únor 2017
Dokončeno.
2017

Zatím se nepodařilo technicky vyřešit v rámci zadané
max. ceny.

