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V souladu s plánem práce zastupitelstva města předkládám zprávu o průběhu investičních
akcí k 30. 11. 2016.

Zpráva o investičních akcích r. 2016, stav k 30.11.2016
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.

Most přes Závistku

Demolice stávajícího havarijního mostu, stavba
provizorního přemostění a stavba nového mostu.

Rekonstrukce ul. Dobrovského a
bezejmenná

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

19 000,00

4 000,00

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

dodavatel

aktuální stav

16 020,00 MERTASTAV s.r.o., Předklášteří Dokončeno.

IDS - inženýrské a dopravní
3 959,00 stavby Olomouc a.s.

4 114,00 EUROVIA CS, a.s. Praha

4 000,00

Uzavřena smlouva o dílo.

Majetkové vztahy vyřešeny.
Probíhá územní řízení.

2017

2017

Realizace stavby je vázána na dotaci z IROP. Podána
žádost o zařazení do programu. Z uvedeného důvodu
se realizace akce přesouvá do r. 2017.

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

Dokončeno.

ZŠ nám. 28. října - vestavba učeben

Vestavba 6 kmenových tříd včetně zázemí.

7 000,00

7 000,00 BAUMAT, spol- s r.o.

Probíhá realizace. Dokončení 30.6.2017..

2 305,00 CERGOMONT s.r.o. Blansko

Dokončeno.

1 593,00 CERGOMONT s.r.o. Blansko

Dokončeno.

Vydáno stavební povolení.

Koupaliště - stavba dětského bazénu

Kompletní rekonstrukce brouzdaliště.

2 600,00

5 434,00 CENTROPROJEKT GROUP a.s. Uzavřena smlouva o dílo.

Rekonstrukce bufetu na koupališti

Kompletní rekonstrukce provozní části budovy.

Demolice kotelny na ul. Osvobození

Demolice kotelny a úprava prostranství.

2 000,00

Inspiro - rekonstrukce II. etapa

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

1 650,00

3 168,00 NEJEZ, stavitel s.r.o., Tišnov

Dokončeno.

2 000,00

1 927,00 MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna

Dokončeno.
Probíhá příprava žádosti o dotaci a výběrového
řízení na dodavatele

Poliklinika - rekonstrukce soc. zařízení
Informační centrum v hotelu Květnice
Klimatizace v budově radnice
Klimatizace na rohovce

Kompletní rekonstrukce soc. zařízení.
Vybudování turistického informačního centra v
suterénu hotelu Květnice.
Instalace klimatizačních jednotek v 1. patře radnice a
v servrovně.
Klimatizace ve 3 kancelářích na rohovce.

Měks - klimatizace kinosálu

1 679,00

1 000,00

Rozpočet celkem

62 366,00

Dokončeno

34 783,00

Probíhá realizace.

18 072,00

Investice mimo rozpočet (z úspor)

4 132,00

Zbývá vysoutěžit

2 000,00

Zrušená investice

1 000,00

Přesunuto na r. 2017

7 300,00

850,00 L.N.O., s.r.o. Brno

2 000,00
1 000,00

Stavba je podmíněna spolufinancováním ze strany
SÚS Jmk. Probíhají jednání. Realizace zatím odsunuta.

Probíhá stavební řízení.

300,00

ZŠ Smíškova - rekonstrukce tělocvičny

říjen 2016 - květen 2017

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

Výstavba chodníku v ul. Lomnická

Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení.
Nové osvětlení, renovace parket, nové dveře s
čalouněním, nové zázemí - šatna, sociálky se
sprchama, kuchyňka.

Konečná cena: 15 336,00

Dokončeno.

Cyklostezka ke koupališti

3 000,00

516,00 MAX WAY, s.r.o., Brno
234,00 IVENT PRO s.r.o.

poznámka

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

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.

ZŠ Smíškova - rekonstrukce soc.
zařízení

termín realizace

Probíhá výběr dodavatele.

září 2016 - červen 2017

Stavba probíhá dle harmonogramu. Dokončeny hrubé
práce, probíhá realizace vnitřních rozvodů.

říjen 2016 - květen 2017

prosinec 2016 - duben 2017

Dokončeno.

01 - 05/2017

Dokončeno.
Dokončeno.
Nebude se realizovat.

Po vyhodnocení letního provozu po zateplení objektu
bylo od realizace upuštěno.

