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Anotace
Rada města předkládá v souladu s plánem práce pravidelnou zprávu o průběhu investičních
akcí r. 2021.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU INVESTIČNÍCH AKCÍ
stav k 1. 11. 2021
Pro záměry v Investičním výhledu na r. 2021-23 a v souladu s Rozpočtem na r. 2021:
- na úseku projektové kanceláře jsou vyhledávány vhodné dotační tituly a průběžně
prověřovány možnosti čerpání dotací,
- na úseku investic probíhá projektová příprava a realizace investičních akcí města Tišnov.

§ 2212 SILNICE:
Rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického, Husova: studie dokončena
Rekonstrukce ulice Husova: odevzdán koncept projektové dokumentace pro povolení stavby
objednateli k připomínkování.
Rekonstrukce ulice Horova: odevzdán koncept studie objednateli k připomínkování.

§ 2219 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ:
Rekonstrukce ulice Riegrova, Černohorská
Rozpočet 2021: 12,4 mil. Kč
Bez dotace
Termín zahájení realizace: 2. 8. 2021
Termín dokončení realizace: do 31. 10. 2022
Cena dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. DPH: 45.016.669,37 Kč
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796
Investiční akce " II/377 Tišnov, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova " je rozdělena mezi 3 samostatné investory:
Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraj), Město Tišnov a Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko.
Zadávací řízení na tuto zakázku realizovala na základě smlouvy o spolupráci Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje na všechny tři části dohromady. Předmětem investiční akce je rekonstrukce
okružní křižovatky v ul. Riegrova, Černohorská ve městě Tišnově a souvisejících objektů. Rekonstrukce
vozovky bude spočívat v kompletním odstranění stávající konstrukce vozovky, sanaci nevyhovujícího
podloží a pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky. Město Tišnov je investorem stavebních částí:
SO 102 Chodníky, parkovací zálivy, autobusová nástupiště, napojení místních komunikací, stezka
pro chodce a cyklisty, SO 201 Opěrná zeď z gabionových košů, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402.02
Přeložka sdělovacích vedení itself (město Tišnov), SO 801 Úprava území.

Aktuální stav: probíhá realizace stavby.
Revitalizace náměstí Míru: probíhá 3FS – odevzdán koncept projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí objednateli k připomínkování.
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Opěrná zeď – zastávka Trnec
Rozpočet 2021: 2,95 mil. Kč
Bez dotace
Termín zahájení realizace: 12. 8. 2021
Termín dokončení realizace: do 10. 12. 2021
Cena dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. DPH: 2.944.409,27 Kč
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924
Předmětem investiční akce je vybudování nové autobusové zastávky na ulici Trnec v Tišnově
(směr Kuřim) včetně rozšíření vozovky, vybudování chodníku, nové opěrné zdi, odstranění stávající
obrusné vrstvy v celé šířce a položení nové asfaltové vrstvy.

Aktuální stav: probíhá realizace stavby.

§ 3111 PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ:
Nová MŠ Na Honech: probíhá povolovací řízení stavby. Zpracována a odevzdána projektová
dokumentace pro provedení stavby k připomínkování ze strany objednatele. Zpracován a
odevzdán projekt interiéru k připomínkování ze strany objednatele.

MŠ U Humpolky (prac. Květnická) – elektroinstalace: pobíhá zpracování projektu.

§ 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Revitalizace tělocvičen ZŠ nám. 28. října
Rozpočet 2021: 2,8 mil. Kč
Dotace: potvrzena dotace max. 4,852 mil Kč z MMR
Termín zahájení realizace: předpoklad září 2021
Termín dokončení realizace: do 240 dnů od předání staveniště
Cena dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. DPH: 7.101.116,00 Kč
Zhotovitel: Profil Plus s.r.o., IČ: 4322110
Tělocvičny se budou revitalizovat postupně (vždy jedna tělocvična bude v provozu. Předmětem
investiční akce je oprava nevyhovujícího stavu tělocvičen spočívající v odstranění zastaralé podlahy a
její náhrada novou, moderní skladbou sportovní podlahy, včetně instalace podhledů a akustických
obkladů stěn a dalších souvisejících prací.

Aktuální stav: probíhá realizace stavby.
Řešení kapacit ZŠ: ZŠ Riegrova - dokončen investiční záměr na rekonstrukci objektu bývalé ZŠ.
ZŠ Smíškova rekonstrukce elektroinstalace: probíhá předprojektová příprava.
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§ 3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE:
Rekonstrukce letního kina - 1.etapa
Rozpočet 2021: 20,5 mil. Kč
Bez dotace
Termín realizace: od 10. 12. 2020 do 14. 5. 2021
Cena provedených prací ke dni předání nedokončené stavby vč. DPH: 5.284.953,40 Kč
Zhotovitel: Stavitelství Zemánek s.r.o., IČ: 29353068
V návaznosti na odstoupení od smlouvy o dílo se zhotovitelem, jehož nabídka se umístila na prvním
místě, byla uzavřena smlouva o dílo respektující stav rozpracovanosti nedokončené stavby
se zhotovitelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě:

Termín zahájení realizace: od 12. 7. 2021
Termín dokončení realizace: předpoklad jaro 2022
Cena dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. DPH: 17.305.436,47 Kč
Zhotovitel: Tocháček spol. s r.o., IČ: 44961367
Předmětem investiční akce je oprava nevyhovujícího stavu letního kina.

Aktuální stav: probíhá realizace stavby.

§ 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE – KOUPALIŠTĚ, KLUZIŠTĚ:
Kluziště
Aktuální stav: z měření hluku na kluzišti vyplynulo, že problém hlučnosti chladící jednotky
ve vztahu k nejbližšímu domu se podařilo úspěšně vyřešit. V návaznosti na to bylo dokončeno
kolaudační řízení.

§ 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:
Udržovací práce střechy BD Komenského nám. 145
Rozpočet 2021: 2,45 mil. Kč
Bez dotace.
Cena realizace vč. DPH: 1.956.858,11 Kč
Termín realizace: 02 – 05/2021
Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., IČ: 25835661
Předmětem investiční akce bylo odstranění současného havarijního stavu střešního pláště bytového
domu.

Aktuální stav: DOKONČENO
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Revitalizace BD Na Mlékárně čp 795: proběhl výběr zhotovitele stavby, po podpisu smlouvy
o dílo na zhotovení díla a po předání staveniště zhotoviteli bude zahájena realizace stavby.

§ 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:
Smuteční síň
Rozpočet 2021: 16,5 mil. Kč
Dotace: potvrzena dotace max. 2,143 mil Kč z prostředků EU v rámci OPŽP na střešní zahradu
(dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů)
Termín zahájení realizace: 6. 10. 2020
Termín dokončení realizace: do 30. 10. 2022
Cena dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. DPH: 32.428.000 Kč
Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., IČ: 29298113
Předmětem investiční akce je vybudování novostavby smuteční síně, včetně jejího zázemí pro smuteční
obřady a rozloučení se zesnulými. Součástí bude rovněž vybudování skladu, dělících zdí, oplocení,
komunikací, zpevněných a manipulačních ploch, technické infrastruktury, provedení sadových úprav,
výsadby zeleně a další související stavební práce.

Aktuální stav: probíhá realizace stavby.

RE-USE centrum, Tišnov
Rozpočet 2021: 7,6 mil. Kč
Dotace: potvrzena dotace max. 5,63 mil Kč z prostředků EU v rámci OPŽP
(dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů)
Termín zahájení realizace: 17. 8. 2021
Termín dokončení realizace: do 13. 02. 2022
Cena dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. DPH: 6.870.380,10 Kč
Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., IČ: 29298113
Předmětem investiční akce je vybudování novostavby haly plnící funkci RE-USE centra, která bude
sloužit ke zpětnému využití použitých výrobků.

Aktuální stav: probíhá realizace stavby.

Rekonstrukce elektroinstalace, vody a kanalizace na poliklinice: probíhá předprojektová
příprava projektu rekonstrukce vody a kanalizace, zpracován koncept projektové
dokumentace rekonstrukce elektroinstalace.

§ 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:
Oprava VO Hornická, Mánesova, Jamborova: probíhá zpracování projektové dokumentace
pro povolení stavby.
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§ 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ:
Park Hony za Kukýrnou
Rozpočet 2021: 3,8 mil. Kč
Dotace: potvrzena dotace 1,93 mil Kč z OPŽP CLLD prostřednictvím MAS Brána Vysočiny
(dotace ve výši 60 % způsobilých výdajů)
Cena realizace vč. DPH: 6.510.427,75 Kč
Termín realizace: 09/2020 – 04/2021
Zhotovitel: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, IČ: 43005560
Předmětem investiční akce bylo vybudování nového parku. Ve středové části parku je vynechán
prostor pro budoucí mateřskou školku.

Aktuální stav: DOKONČENO.

Revitalizace sídliště Pod Květnicí: proběhlo vyhodnocení připomínek z projednání
elektronickou formou. Všechny připomínky byly písemně zodpovězeny a odpovědi zaslány
občanům. Dokončená studie zveřejněna na webu proměny Tišnova.

Revitalizace sídliště Pod Květnicí – 1. etapa: proběhlo zapracování připomínek z projednání
s občany týkající se 1. etapy, byl dokončen projekt pro povolení stavby a pro výběr dodavatele,
na 1. etapu je vydáno stavební povolení v právní moci. V souladu s rozhodnutím vedení města
bylo pro nízký podíl dotačních prostředků z celkových investičních nákladů akce od podání
žádosti o dotaci ustoupeno, investiční akce nebude v r. 2021 realizována. Projektová kancelář
sleduje a vyhodnocuje aktuální dotační tituly s cílem najít dotační titul s menším podílem
spoluúčasti ze strany žadatele.
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