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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 11.12.2017
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.
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Anotace
V souladu s plánem práce ZM předkládá garant pro investice, Ing. Karel Souček, aktuální
zprávu o průběhu investičních akcí r. 2017.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU INVESTIČNÍCH AKCÍ r. 2017
(stav k 30.11.2017)
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
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. Jiří Fiala
Rozpočet 2017: 4 mil.
Zhotovitel: Mertastav s.r.o. Předklášteří
Cena dle SOD: 3.908.415,- Kč
Termín realizace: 09-11/2017
Cílem tohoto projektu je zejména bezpečný přístup dětí do ZŠ Smíškova. V ulici Smíškova byl
vybudován chodník až ke škole a současně byla provedena rekonstrukce vozovky, v okolí školy jsou
vybudována parkovací stání. Dokončením dojde ke změně směru jednosměrky. Nově bude směr
z Dvořákové, Kvapilovou a Smíškovou na Husovu.
V souvislosti s tímto projektem Svazek vodovodů a kanalizací realizoval rekonstrukci kanalizace a
vodovodu.
Aktuální stav: Probíhají dokončovací práce. Kolaudace proběhne 7.12.2017.
Ostatní záležitosti pozemních pomunikací:
Cyklostezka Subtera - koupaliště
Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová
Rozpočet 2017: 3 mil. (vlastní zdroje)
Předpokládané náklady: 16 mil.
Dotace z IROP: 12 mil. Kč
Termín realizace: 2018

Cílem projektu je propojit cyklostezku „Dřevoplac“ od Subtery až ke koupališti. Pro přechod krajské
komunikace směrem na Hradčany bude použit stávající podchod u Korálu. Přes Závistku bude
vybudována lávka. V prostoru koupaliště bude vytvořeno parkování pro jízdní kola (boxy i stojany).
Aktuální stav: Probíhá kontrola zadávací dokumentace výběru dodavatele poskytovatelem dotace.
Vlastní realizace proběhne v r. 2018.
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
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.
Zhotovitel: BAUMAT s.r.o., Brno
Cena dle SOD: 11.943.480,- Kč
Konečná cena stavby: 12.137.391,- Kč
Dodavatel vybavení: Alex, kovový a školní nábytek s.r.o., Brno
Kupní cena: 1.427.800,- Kč
Dotace MF: 10,3 mil.
Projekt spočíval v půdní vestavbě 6 kmenových učeben, 2 družin, kabinetů, šaten a sociální zázemí.
Součástí projektu byla i kompletní dodávka nábytku a vybavení učeben a zázemí.
Za nedodržení smluvního termínu dodání nábytku byla společnosti Alex s.r.o. vyměřena sankce ve
výši 200 tis. Kč.
Aktuální stav: Dokončeno.
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
Konečná cena: 5.238.502,- Kč
Projekt řešil demolici stávajícího brouzdaliště a výstavbu nového včetně úpravny vody a drobných
vodních atrakcí.

Za nedodržení smluvního termínu dokončení prací byla společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s
vyměřena sankce ve výši 142 tis. Kč.
Aktuální stav: Dokončeno.
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)
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: 21,2 mil.
Zhotovitel: PORR, a.s. Praha
Cena dle SOD: 20.778.929,- Kč
Termín realizace: 04 – 09/2017
Neutěšený stav hřiště u ZŠ Smíškova vedl k vytvoření projektu celkové rekonstrukce tohoto prostoru
s výstavbou víceúčelového sportoviště. Po rekonstrukci areál nabízí 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, osvětlení areálu, otevřené šatny, garáž pro rolbu,
pokladna a WC pro návštěvníky.
Aktuální stav: Probíhají dokončovací práce. Kolaudace proběhne 5.12.2017. Následně bude zahájen
provoz. Pokládka tartanu, zasypání doskočiště a dopískování hřišť bude provedeno ve vhodných
klimatických podmínkách na jaře příštího roku. Do odstranění nedodělků zůstává městu pozastávka
10% z celkové ceny díla.
Za nedodržení smluvního termínu dokončení prací byla společnosti PORR a.s. vyměřena sankce 1 mil.
Kč.
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: 2.686.038,- Kč
Konečná cena: 2.175.392,- Kč (uplatněn odpočet DPH ve výši 500 tis., konečná cena je tak bez DPH)
Cena vybavení: 464.874,- Kč
Dodavatel vybavení: TOKA s.r.o. Brno

V prostorách bývalého bufetu v suterénu hotelu Květnice bylo vybudováno centrum služeb pro
turisty. Součástí projektu bylo i vybudování veřejných záchodků, prostoru na uložení kol a batožin, či
dětský koutek. Prostor byl plně vybaven nábytkem.
Aktuální stav: Dokončeno.
Rekonstrukce galerie v Jamborově domě
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2017: 1,6 mil.
Upravený rozpočet: 3,0 mil.
Zhotovitel: Stavitelství Zemánek s.r.o. Tišnov
Cena dle SOD: 3.012.132,- Kč
Konečná cena: 2.868.062,- Kč
V říjnu letošního roku uplynulo 130 let od narození Josefa Jambora. U této příležitosti byly otevřeny
zrenovované a rozšířené prostory Galerie Jambor, kam se vrátila sbírka autorových obrazů.
Aktuální stav: Dokončeno.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:
Revitalizace parku pod kostelem
Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 8,0 mil.
Dotace OPŽP: 1,3 mil.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Litoměřice
Cena dle SOD: 15.985.707,- 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: Z I. etapy byly realizovány chodníky, schodiště, hrubá stavba technického zázemí,
veřejné osvětlení, ploty, přírodní amfiteátr a dětské hřiště. Akce pokračuje i v r. 2018.
Činnost místní správy
Klimatizace obřadní síně
Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2017: 0,5 mil.
Zhotovitel: MAX WAY, s.r.o. Brno
Cena dle SOD: 199.203,- Kč
Konečná cena: 199.203,- Kč
Aktuální stav: Dokončeno

