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Anotace
Rada města Tišnova předkládá Zastupitelstvu města Tišnova v souladu s plánem práce
pravidelnou zprávu o průběhu investičních akcí r. 2019.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU INVESTIČNÍCH AKCÍ r. 2019
stav k 27.11. 2019
Silnice:
Příčný práh – ul. Brněnská
Rozpočet 2019: 350.000,- Kč
Bez dotace.
Cena dle smlouvy o dílo: 438.552,4 Kč vč. DPH
Termín realizace: 15.11.2019 – 21.11.2019
Předmětem investice je vybudování místa pro přecházení přes místní komunikaci.
Aktuální stav: DOKONČENO.
Ostatní záležitosti pozemních komunikací:
Rekonstrukce ul. Brněnská
Rozpočet 2019: 8,5 mil. Kč
Dotace:
- IROP CLLD prostřednictvím MAS Brána Vysočiny na veřejné osvětlení a bezbariérové úpravy
chodníků 1,9 mil. Kč
- dotace JmK na společný pás pro chodce a cyklisty 2 mil. Kč (dotace v rozpočtu r. 2018)
Cena dle smlouvy o dílo: 19.912.757,06 Kč
Termín realizace: 06/18 - 05/19
Předmětem společné investiční akce s Jihomoravským krajem byla kompletní rekonstrukce
komunikace, stavba společné stezky pro chodce a cyklisty, rekonstrukce chodníků a nové veřejné
osvětlení.
Aktuální stav: DOKONČENO
Cyklostezka Ostrovec
Rozpočet 2019: 3,6 mil. Kč
Dotace: dotace JmK 1,614 mil. Kč
Předpokládaný termín realizace: 03 - 05/2020
Projekt řeší realizaci novostavby komunikace pro cyklisty a chodce. Součástí stavby je také vybudování
nového veřejného osvětlení. Stavba stezky pro cyklisty a chodce propojí ulici Nádražní s ulicí Ostrovec.
Aktuální stav: proběhl výběr dodavatele stavby.
Cyklostezka Subterra - koupaliště
Rozpočet 2019: 1,8 mil. Kč
Dotace: 9,6 mil. Kč (z toho v r. 2019 dofinancováno 5,1 mil. Kč)
Cena dle smlouvy o dílo: 11.333.304,- Kč
Předmětem investiční akce bylo vybudování nové komunikace pro pěší a cyklisty a provedení částečná
rekonstrukce dotčené plochy silnice II/379. Součástí stavby bylo také nové oplocení, rekonstrukce
veřejného osvětlení, přeložky inženýrských sítí a instalace mobiliáře.
Aktuální stav: DOKONČENO

Revitalizace náměstí Míru – architektonická soutěž
Rozpočet 2019: 1,4 mil. Kč
Možnost dotace bude řešena po výběru vítězného návrhu dle aktuálně vypsaných dotačních titulů.
Předpokládaný termín průběhu AUS: 09/2019 - 04/2020
Projekt řeší zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu řešení revitalizace náměstí
Míru v Tišnově včetně navazujících prostorů, které tvoří s náměstím jeden městský prostor a logický
celek. Projekt bude následně rozdělen do 3 etap.
Aktuální stav: průběh dle harmonogramu: vyhlášení soutěže proběhlo 23.9. 2019, odevzdání
soutěžních návrhů do 10.1. 2020, hodnotící zasedání poroty 16.1. 2020.
Odvádění odpadních vod:
Rekonstrukce kanalizace Na Mlékárně
Rozpočet 2019: 3,7 mil. Kč
Bez dotace.
Souvisí s realizací BD v areálu Inženýrských staveb.
Projekt řeší rekonstrukci a doplnění kanalizace v ul. Na Mlékárně. Přes čerpací stanici odpadních vod
budou výtlakem splaškové odpadní vody napojeny do stávající stoky jednotné kanalizace. Investorem
výstavby je město Tišnov. Po kolaudaci přejde kanalizační řad do majetku Svazku vodovodů a
kanalizací Tišnovsko a následně bude předán k provozování VAS, a.s.
Aktuální stav: zadávací dokumentace připravena.
Základní školy:
Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ 28. října
Rozpočet 2019: 17 mil. Kč
Dotace: MF ČR 11,77 mil. Kč
Cena dle smlouvy o dílo: 16.815.244 Kč
Termín realizace: 1. 4. 2019 - 28. 8. 2019
Projekt řešil stavební úpravy a modernizaci provozu kuchyně stávajícího objektu školy, konkrétně 1. PP
a 1.NP pavilonu 8. Součástí zakázky je také modernizace gastronomického provozu školní kuchyně.
Aktuální stav: DOKONČENO.
Bytové hospodářství:
Mobilní buňky krizového bydlení
Rozpočet 2019: 1,7 mil. Kč
Bez dotace
Cena dle smlouvy o dílo: 1.729.455 Kč
Termín realizace: 15. 3. 2019 - 6. 5. 2019
Předmětem investiční akce bylo vybudování 3 ks mobilních buněk (výrobek plnící funkci stavby na dobu
dočasnou po dobu 15 let) za účelem dočasného řešení krizových sociálních situací občanů.
2 ks mobilních obytných buněk s hyg. zařízením a 1 ks mobilní buňky s hygienickým zařízením. Mobilní
buňky byly napojeny na stávající rozvody vody, stávající vnitřní rozvody vnitřní splaškové a dešťové
kanalizace. Pro napojení mobilních buněk byla zřízena přípojka NN.

Aktuální stav: DOKONČENO
Revitalizace bytového domu čp. 255 Na Mlékárně
Rozpočet 2019: 11,4 mil. Kč
Dotace EU a SR: 9,6 mil. Kč
Cena dle smlouvy o dílo: 12 670 951,- Kč vč. DPH
Termín realizace: 1.3.2019 – 30.11.2019
Projekt řeší rekonstrukci bytového domu v ulici Na Mlékárně, kde probíhá rekonstrukce 10-ti bytových
jednotek pro 24 sociálně slabších osob, které nemají možnost samostatně dosáhnout na vlastní bydlení.
Dispozice všech bytových jednotek bude upravena tak, aby splňovala současné standardy bydlení.
Aktuální stav: probíhá realizace v souladu s harmonogramem dle SOD.
Nebytové hospodářství:
Smuteční síň
Rozpočet 2019: 10 mil. Kč
Bez dotace.
Předpokládaný termín realizace: v r. 2020
Projekt řeší novostavbu smuteční síně na novém hřbitově v Tišnově včetně souvisejících podzemních
vedení technické infrastruktury, zpevněných ploch, komunikací a zahradních úprav.
Aktuální stav: probíhá příprava zadávací dokumentace.
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA AKCÍ DLE INVESTIČNÍHO VÝHLEDU na r. 2019-21:
Silnice:
Příčný práh – Na Honech
Předpokládaný termín realizace: v souběhu s realizací MŠ Hony
Aktuální stav: stavební povolení v právní moci, zadávací dokumentace připravena
Penzion – vybudování parkoviště za penzionem blok A
Aktuální stav: probíhá zpracování dokumentace pro povolovací řízení.
Ostatní záležitosti pozemních komunikací:
Rekonstrukce ulice Riegrova + Černohorská
Aktuální stav: vydané stavební povolení v právní moci. Připravena smlouva o spolupráci mezi Městem
Tišnov, SÚS JMK a SVAK.
Parkoviště u nádraží
Dotace: schválena žádost o dotaci z IROP, vydáno rozhodnutí na částku 17 467 939,80 Kč
Předpokládaný termín realizace v případě spolufinancování z dotačních zdrojů: 03-12/2020
Aktuální stav: zahájena příprava zadávací dokumentace.

Předškolní zařízení:
Nová MŠ Na Honech
Aktuální stav: probíhá zpracování dokumentace pro povolovací řízení.
Bytové hospodářství:
Areál Inženýrských staveb – bytové domy
Aktuální stav: vydáno rozhodnutí o umístění stavby v právní moci.
Nebytové hospodářství:
Rekonstrukce elektroinstalace Poliklinika Tišnov
Aktuální stav: zpracován koncept PD pro povolovací řízení a realizaci stavby.
Rekonstrukce letního kina – projektová dokumentace
Aktuální stav: probíhá příprava zadání pro dopracování studie.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:
Revitalizace sídliště Pod Květnicí
Předpoklad podání žádosti o dotaci ze SFRB do 12/2019 – dotace 50 % způsobilých výdajů, max. 6mil.
Aktuální stav: probíhá dopracování studie a zpracování projektové dokumentace I. etapy.
Park Hony za Kukýrnou
Předpoklad podání žádosti o dotaci z OPŽP CLLD prostřednictvím MAS Brána Vysočiny
do 01/2020 – dotace 60 % způsobilých výdajů, vyhodnocení žádosti do 04/2020.
Aktuální stav: probíhá zpracování dokumentace pro povolovací řízení.
Suchý polder Hony za Kukýrnou
Dotace: předpoklad podání žádosti o dotaci z OPŽP do 01/2020 – dotace 85 % způsobilých výdajů,
vyhodnocení žádosti cca 06/2020
Aktuální stav: probíhá zpracování dokumentace pro povolovací řízení.
Činnost místní správy:
Pasportizace budov v majetku města
Dotace: podána žádost o dotaci z Operačního programu zaměstnanost – dotace 95 % způsobilých
výdajů. Celkové náklady 5,2 mil.
Předpoklad realizace v případě spolufinancování z dotačních zdrojů.
Aktuální stav: žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, předpoklad
vyhodnocení žádostí 12/19.

