Největší investiční akce zrealizované v roce 2006
Vzdělávací středisko na zámku Červený Hrádek-II.etapa
Stavební práce prováděla firma FISAD s.r.o. Jirkov, za smluvní cenu 2.967.443 ,- Kč. Stavba
byla dokončena v měsíci červnu 2006, bylo zkolaudováno.
Vybavení vzdělávacího střediska na zámku Červený Hrádek
V rámci této investiční akce bylo postupně vybavováno vzdělávací středisko nábytkem a
potřebným technickým vybavením, jako jsou počítače, televizory atd. V měsíci srpnu a září
zde došlo k vybavení prostor historizujícím nábytkem v hodnotě 2 mil. Kč.
Přístupové komunikace a parkoviště u zámku Červený Hrádek
V rámci výběrového řízení byla na realizaci této investiční akce vybrána firma Stavant s.r.o.,
která celou stavbu provedla za smluvní cenu 2.360.095,-Kč vč. DPH. Stavba probíhala v
měsících srpen a září a její realizací došlo k rekonstrukci nejvíce poškozených částí
příjezdových komunikací na zámek Červený Hrádek, k vybudování parkoviště pod zámkem a
k opravě zámecké cesty, která slouží především pro pěší. Stavba byla dokončena na konci září
roku 2006.
Regionální centrum cestovního ruchu II.etapa-zámek Červený Hrádek
V rámci této investiční akce byla vybudována především nová kuchyně na zámku Červený
Hrádek. Stavbu prováděla firma Strix s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 11.442.809,- Kč. Dále
byly restaurovány historické fresky v podchodu a průjezdu zámku Červený Hrádek,
restaurování historických kamen a zrekonstruována část jižního a západního křídla zámku na
ubytovací prostory, kterou prováděla firma IZ-Real Jirkov s.r.o., za smluvní cenu 2.362.314Kč vč. DPH.
Zpevnění stanovišť odpadů:SO,BIO,VK
provedl PSJ s.r.o. za smluvní cenu 194.352,-Kč vč. DPH v ulicích: U
Stadionu,Bezručova,Osvobození, Na Stráni, Mičurinova, Křižíkova v Jirkově.
Rekonstrukce komunikací a rozšíření parkovacích kapacit ul. K. H. Máchy v Jirkově
zhotovitelem stavby byla firma Stavby silnic a železnic ,a.s. Karlovy Vary. Smluvní cena díla
činí 2.187.489,-Kč vč. DPH. V rámci této stavby došlo k přeložce 3 kusů nových sloupů
veřejného osvětlení a k opravě 1 ks stávající lampy,kterou za smluvní cenu 72.920,-Kč vč.
DPH provedl PSJ s.r.o.
Rozšíření parkoviště Jezerská
prováděl PSJ s.r.o za cenu 341.073,-Kč vč. DPH. /zápočet vzájemných pohledávek/.
Rekonstrukce VO v ul. Žižkova

společná akce se SčE a.s.-NN. Stavbu prováděl správce veřejného osvětlení, tj. PSJ s.r.o. za
smluvní cenu 1.783.757,-Kč vč. DPH.
LDT Radíkov-vybudování opěrné zdi za skladem materiálu vč. schodů k WC
Stavbu prováděla firma Pas plus s.r.o. Valtínov, která na LDT Radíkov už stavební práce
prováděla a která se budováním opěrných zdí přímo zabývá. Tato stavební firma provedla
práce v měsíci červen za cenu 186.235,-Kč. Tato akce byla dokončena do zahájení táborové
sezóny pro rok 2006.
LDT Branov-vybudování hřiště
V rámci této investiční akce došlo ke srovnání terénu hřiště, vybudování odvodnění a
ohraničení hřiště obrubami kvůli zabránění odplavení nově navezeného povrchu hřiště. Tuto
akci prováděla firma Akama s.r.o. za cenu 100.000 Kč.
Městské historické sklepy Jirkov
na tuto akci byla přidělena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj . Stavbu prováděla firma
Tchas s.r.o.Ostrava za smluvní cenu 2.782.593,-Kč vč.DPH. Přípojku NN,která nebyla
součástí stavby, realizovala firma ELINS-Litvínov za smluvní cenu 126.601,-Kč. Investorskoinženýrskou činnost prováděl p.M.Vopat, Litvínov /oprávněná osoba/ za smluvní cenu
59.500,-vč. DPH.
Vybudování technologie pro koupaliště Červený Hrádek
Tuto investiční akci provedla firma IZ-Real s.r.o. Jirkov za smluvní cenu 416.879,- Kč. Došlo
k vybudování nového přívodního potrubí k úpravně vody pro areál koupaliště na Červeném
Hrádku, bylo tak nahrazeno stávající, které bylo v nevyhovujícím stavu a docházelo k jeho
častým haváriím.
Vybudování parkoviště ul. Krátká Jirkov
výběrovou komisí byla k realizaci díla vybrána firma Stavant s.r.o. Jirkov za smluvní cenu ve
výši 1.599.999,-Kč vč. DPH.
Dovybavení kuchyně 2.ZŠ
akci prováděla firma GAMA HOLDING Praha a.s. Cena na dovybavení kuchyně činila
834.092,50 Kč vč. DPH. Termín realizace 07-08/2006 byl splněn.
Dovybavení kuchyně 4.ZŠ
akci prováděla firma GAMA HOLDING Praha a.s. Cena na dovybavení kuchyně činila
1.793.049,20 Kč vč. DPH. Termín realizace 07-08/2006 byl splněn.
Modernizace výměníkové stanice
Na tuto akci byla přidělena dotace z ČEA ve výši 301.000,-Kč. Zastupitelstvo města
schválilo úhradu vlastních nákladů ve výši 740.000,-Kč z rezervního fondu /dne 26.4.2006 –

XXXXI./ Akci provedla firma Ivo Zábranský-Z-Real Jirkov. Smluvní cena činí 1.008.136,50
Kč vč. 5% DPH.
Do investičních akcí patří i údržba všech objektů majetku města: školy, školky, knihovna,
hasičská zbrojnice apod.
Dále byla provedena:
•
•
•
•
•
•

generální oprava ul. Alešova,
rekonstrukce ul. P. Diviše, Budovatelů, Horova,
oprava chodníku v ul. Studentská,
oprava chodníku, schodiště a lávky pro pěší v ul. Školní,
oprava nástupního ostrůvku na autobusovém nádraží,
oprava ul. K. Popelky, Telšské údolí.

