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Anotace
Odbor investic a projektové podpory předkládá v souladu s plánem práce zastupitelstva
města zprávu o průběhu investičních akcí r. 2017 aktualizovanou k 31.5.2017.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU INVESTIČNÍCH AKCÍ r. 2017
(stav k 31.5.2017)
Silnice:
Most přes potok Závistka
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 4 mil.
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Cena dle SOD: 3.958.793,- Kč
Konečná cena: 4.026.094,- Kč
Termín realizace: do 31.5.2017
Realizací akce byl vybudován nový most přes potok Závistka do lokality Za Mlýnem. Akce zahrnovala
demolici stávajícího mostu, který byl v havarijním stavu, vybudování mostního provizoria, které
sloužilo pro přístup do lokality během realizace nového mostu a dále byla provedena úprava
křižovatky za mostem zvýšeným prahem pro vjezd do obytné zóny ulic Ke Střelnici, Za Mlýnem a Za
Krétou.
Aktuální stav: Dokončeno.
Rekonstrukce ulice Smíškova - Kvapilova
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 4 mil.
Termín realizace: 08-10/2017
Cílem tohoto projektu je zejména bezpečný přístup dětí do ZŠ Smíškova. V ulici Smíškova bude
vybudován chodník až ke škole a bude provedena rekonstrukce vozovky, před školou budou
vybudována parkovací stání a chodník bude dále od školy veden do ulice Kvapilova, kde naváže na
stávající chodník. Upraven bude také prostor u „památníku“. Busta J.A. Komenského bude umístěna
do vestibulu školy a pomník bude odstraněn. Plocha bude upravena pro parkování.
V souvislosti s tímto projektem bude Svazek vodovodů a kanalizací realizovat rekonstrukci kanalizace
v ulici Kvapilova a její prodloužení až ke hřišti a rekonstrukci a prodloužení vodovodu v ulici Smíškova.
Aktuální stav:
Probíhá výběr dodavatele.
Ostatní záležitosti pozemních pomunikací:
Cyklostezka Subtera - koupaliště
Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová
Rozpočet 2017: 3 mil. (vlastní zdroje)
Předpokládané náklady: 17,8 mil.
Termín realizace: 2017 – 2018 (je závislý na přidělení dotace)
Cílem projektu je propojit cyklostezku „Dřevoplac“ od Subtery až ke koupališti. Pro přechod krajské
komunikace kruhový objezd – Hradčany bude použit stávající podchod u Korálu. Přes Závistku bude

vybudována lávka. V prostoru koupaliště bude vytvořeno parkování pro jízdní kola (boxy i stojany).
Tento projekt předpokládá finanční podporu z evropských dotací.
Aktuální stav:
Realizace tohoto projektu je vázána na přidělení dotace z evropských zdrojů. V lednu byla podána
žádost o dotaci prostřednictvím ITI Brno ( Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní
oblasti). Postupně úspěšně procházíme jednotlivými koly kontroly žádosti. Současně probíhá jednání
se SÚS Jmk o realizaci rekonstrukce mostu přes Svratku s položením nového povrchu komunikace od
železničního podjezdu u PENNY ke kruhovému objezdu u Červeného mlýna.
Účelová komunikace Dřevoplac - Předklášteří
Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 2 mil.
Zhotovitel: STRABAG a.s. Praha
Cena dle SOD: 1.302.117,- Kč
Konečná cena: 1.302.117,- Kč
Termín realizace: 1.4. – 30.6.2017
Předmětem akce byla rekonstrukce povrchu účelové komunikace od cyklostezky Dřevoplac podél
řeky až k železničnímu přejezdu na Předklášteří.
Aktuální stav:
Dokončeno.
Základní školy:
Vestavba učeben ZŠ Tišnov, nám. 28.října 1708
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 11 mil. (vlastní zdroje 4,5 mil.), v r. 2016 prostavěno 3,55 mil
Zhotovitel: BAUMAT s.r.o., Brno
Cena dle SOD: 11.943.480,- Kč
Dodavatel vybavení: Alex, kovový a školní nábytek s.r.o., Brno
Kupní cena: 1.427.800,- Kč
Dotace MF: 9,5 mil. ( v r. 2016 vyčerpány 3 mil.)
Termín realizace: dokončení do 30.6.2017, vybavení do 31.7.2017.
Projekt řeší půdní vestavbu 6 kmenových učeben, 2 družin, kabinetů, šaten a sociální zázemí. Součástí
projektu je i kompletní dodávka nábytku a vybavení učeben a zázemí.
Aktuální stav:
Probíhají dokončovací práce, malby a úklid. Následně bude postupně dodáváno vybavení.
Sportovní zařízení v majetku obce:
Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 5,5 mil.
Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Zlín

Cena dle SOD: 5.433.947,- Kč
Termín realizace: dokončení do 15.5.2017
Projekt řeší demolici stávajícího brouzdaliště a výstavbu nového včetně úpravny vody a drobných
vodních atrakcí.
Aktuální stav:
Probíhají dokončovací práce. Otevření koupaliště 17.6.2017.
Rekonstrukce bufetu na koupališti
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 1,7 mil.
Zhotovitel: Vítězslav Maloň - Univerzální služby, Předklášteří
Cena dle SOD: 1.678.488,- Kč
Konečná cena: 1.775.726,- Kč (nad rámec SOD byla vyměněna všechna okna a opravena fasáda)
Termín realizace: do 30.4.2017
Projekt řešil kompletní rekonstrukci prostor bufetu včetně vybudování šaten a sociálního zázemí pro
personál v 1. NP.
Aktuální stav: Dokončeno.
Víceúčelové hřiště Smíškova vč. kluziště
Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 18 mil.
Navýšený rozpočet: 20,2 mil.
Zhotovitel: PORR, a.s. Praha
Cena dle SOD: 20.081.539,- Kč
Termín realizace: 04 – 08/2017
Neutěšený stav hřiště u ZŠ Smíškova vedl k vytvoření projektu celkové rekonstrukce tohoto prostoru
s výstavbou víceúčelového sportoviště. Po rekonstrukci bude areál nabízet hřiště pro malou kopanou,
volejbal, basketbal, tenis a v zimním období umělé kluziště. Součástí areálu bude i nový běžecký ovál,
atletická rovinka, doskočiště pro skok do dálky a kompletní osvětlení areálu.
Aktuální stav:
Probíhají zemní práce a pokládka drenáží.
Nebytové hospodářství:
Centrum služeb pro turisty v Hotelu Květnice
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 3,0 mil.
Zhotovitel: BAUMAT s.r.o., Brno
Cena dle SOD: 2.392.596,- Kč
Cena vybavení: 464.874,- Kč
Dodavatel vybavení: TOKA s.r.o. Brno
Termín realizace: do 30.6.2017

V prostorách bývalého bufetu v suterénu hotelu Květnice bude vybudováno centrum služeb pro
turisty (dnes informační středisko v Jamborově domě). Součástí bude i vybudování veřejných
záchodků, prostor na uložení kol a batožin, či dětský koutek. Současně bude prostor plně vybaven
nábytkem.
Aktuální stav:
Probíhá výmalba, kompletace sanity, topení, vzduchotechniky, klimatizace a osvětlení. Poslední týden
v červnu bude probíhat montáž nábytku.
Rekonstrukce galerie v Jamborově domě
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 1,6 mil.
Upravený rozpočet: 2,4 mil.
Zhotovitel: Stavitelství Zemánek s.r.o. Tišnov
Cena dle SOD: 2.214.300,- Kč
Termín realizace: dokončení do 30.6.2017

V říjnu letošního roku uplyne 130 let od narození Josefa Jambora. U této příležitosti budou otevřeny
zrenovované a rozšířené prostory Galerie Jamborův dům, kam se vrátí sbírka autorových obrazů.
Aktuální stav:
Po rozkrytí stropu byl zjištěn neúnosný konstrukční systém stropu ve zhruba polovině plochy. Musel
být proveden nový železobetonový strop. Tato skutečnost vyvolala posun termínu dokončení o 5
týdnů a vícenáklady ve výši cca 500 tis. Kč.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:
Revitalizace parku pod kostelem
Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 8,0 mil.
Dotace OPŽP: 1,4 mil.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Litoměřice
Cena dle SOD: 15.447.915,- Kč
Termín realizace: 03/2017 – 06/2018
V letošním roce byla započata dlouho očekávaná revitalizace parku pod kostelem. Akce je rozdělena
do dvou let. V letošním roce bude realizovaná část „Velká zahrada“. Projekt řeší celkovou úpravu
parku, včetně cestiček, veřejného osvětlení, přírodního amfiteátru a technického zázemí se sociálním
zařízením a drobným občerstvením. V parku bude umístěno také dětské hřiště. Projekt byl podpořen
dotací z Operačního programu životní prostředí.
Aktuální stav:
Bylo provedeno kácení dřevin a stromů a byla založena stavba technického zázemí.

Činnost místní správy
Klimatizace obřadní síně
Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 0,5 mil.
Cena dle SOD: 199.203,- Kč
Zhotovitel: MAX WAY, s.r.o. Brno
Termín realizace: 06/2017
Aktuální stav: Uzavřena smlouva o dílo.

