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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
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v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.
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Rada města předkládá v souladu s plánem práce pravidelnou zprávu o průběhu investičních
akcí r. 2018.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU INVESTIČNÍCH AKCÍ r. 2018
(stav k 31.5.2018)
Silnice:
Rekonstrukce ulice Kvapilova, II. etapa
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2018: 2 mil. Kč
Předpokládaný termín realizace: 07-08/2018
Projekt řeší úplnou rekonstrukci místní komunikace, vybudování parkovacích zálivů, nového chodníku
a veřejného osvětlení v části od ulice Dvořákova.
Aktuální stav: probíhá uzavření veřejnoprávní smlouvy na povolení stavby a je připraveno výběrové
řízení na dodavatele.
Ostatní záležitosti pozemních pomunikací:
Rekonstrukce ulice Brněnská
Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová
Rozpočet 2017: 21 mil. Kč
Cena dle smlouvy o dílo: 19.857.970,- Kč
Termín realizace: 06/2018 – 05/2019
Předmětem tohoto projektu je společná investice s Jihomoravským krajem na úplné rekonstrukci
komunikace. Město bude zajišťovat a hradit rekonstrukci chodníků, stavbu společné stezky pro
chodce a cyklisty a nové veřejné osvětlení.
Aktuální stav:
Schválena smlouva o dílo s vítězným uchazečem, společností Eurovia CZ a.s. Požádáno o dotaci z JMK
ve výši 2 mil. Kč.
Cyklostezka Subtera - koupaliště
Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová
Upravený rozpočet 2017: 14 mil. Kč
Cena dle smlouvy o dílo: 9.495.557,- Kč
Dotace ITI Brno: 7,0 mil. Kč
Termín realizace: 05-11/2018
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).
Aktuální stav:
Vítězným dodavatel je společnost Mertastav s.r.o. Předklášteří. Přípravné práce zahájeny.

Základní školy:
Rekonstrukce hygienických zařízení ZŠ Tišnov, nám. 28.října 1708, IV. etapa
Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová
Rozpočet 2018: 3,7 mil. Kč
Dodavatel: CERGOMONT s.r.o. Blansko
Cena dle SOD: 3.505.002,- Kč
Termín realizace: 04-08/2018
Projekt řeší poslední etapu rekonstrukce sociálních zařízení ve škole. Jedná se o část u tělocvičen, u
kuchyně a v pavilonu 3.
Aktuální stav:
Práce v části u tělocvičen budou dokončeny do 30.6.2018. Následovat budou práce v pavilonu 3.
Rekonstrukce šaten a soc. zázemí u kuchyně byla přesunuta do projektu modernizace školní kuchyně,
na který byla přidělena dotace v Ministerstva financí.
Nebytové hospodářství:
Oprava fasády hotelu Květnice
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2018: 2,5 mil. Kč
Dodavatel: PRIVILEG spol. s r.o. Brno
Cena dle SOD: 2.291.740,- Kč
Termín realizace: 04-07/2018
Dotace: byla podána žádost o dotaci z Ministerstva kultury.
Projekt řeší kompletní opravu fasády na kulturní památce. Fasáda bude zbavena původních nátěrů,
narušené části budou opraveny, dále budou vyměněny klempířské prvky a budova dostane nový
nátěr.
Aktuální stav:
Stavba probíhá dle harmonogramu.
Bytové hospodářství:
Mobilní buňky krizového bydlení
Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2018: 1 mil. Kč
Předpokládaný termín realizace: 09-10/2018
Projekt řeší vybudování krizového centra bydlení z mobilních buněk v areálu „zadní mlékárny“.
V areálu budou umístěny dvě obytné buňky se sociálním zázemím pro nouzové bydlení. A déle
samostatná buňka hygienického zázemí.
Aktuální stav:
Probíhá řízení o povolení stavby.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:
Revitalizace parku pod kostelem
Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Rozpočet 2018: 8,85 mil. Kč (celkové náklady akce: 16 mil.)
Dotace OPŽP: 1,1 mil. Kč
Termín realizace: 03/2017 – 07/2018
Projekt řeší celkovou úpravu parku, včetně cestiček, veřejného osvětlení, přírodního amfiteátru a
technického zázemí se sociálním zařízením a drobným občerstvením. V parku bude umístěna dětská
hřiště a lavičky.
Aktuální stav:
Velká zahrada (I. etapa) dokončena, v II. etapě (Farská zahrada) probíhá stavba opěrných zdí,
dětského hřiště a odpočinkových ploch. Termín dokončení II. etapy prodloužen do 21.7.2018.

Sanace skalního masivu Květnice
Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Upravený rozpočet 2018: 4 mil Kč
Dotace OPŽP: 2 mil. Kč
Dodavatel: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. Praha
Cena dle SOD: 3.833.160,- Kč
Termín realizace: 03 – 06/2018
Akce zahrnuje kompletní sanaci erozí narušené části skály nad cyklostezkou za Trmačovem podél
železnice. Stav skalního masivu byl vyhodnocen jako nebezpečný. Dojde k vyčištění svahu od náletů,
odstranění narušených a uvolněných kamenů, budou instalovány zpevňující sítě a záchytné palisády.
Aktuální stav:
Probíhají dokončovací práce. Akce bude dokončena do 15.6.2018.
Klimatizace kinosálu
Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál
Upravený rozpočet 2018: 2 mil Kč
Dodavatel: Progresklima CZ s.r.o. Brno
Cena dle SOD: 2.029.170,- Kč
Termín realizace: 05/2018
Aktuální stav:
Dokončeno.

Autobusová zastávka Trnec
Odpovědný referent: Ing. Barbora Gottwaldová
Rozpočet 2018: 2,2 mil Kč
Termín realizace: 07 - 08/2018
Projekt řeší novou zastávku umístěnou v zálivech v ul. Na Trnci. Součástí jsou opěrné zdi a chodníky.
Stavba bude realizována v návaznosti na stavbu JMK Tišnov – Drásov.
Aktuální stav: připraven výběr dodavatele

Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ U Humpolky
Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková
Rozpočet 2018: 3,0 mil Kč
Termín realizace: 07 - 08/2018
Projekt řeší úplnou rekonstrukci elektrorozvodů v budově mateřské školky.
Aktuální stav: probíhá výběr dodavatele

