INVESTIČNÍ AKCE:
Rekonstrukce komunikace v ul. Studentská
Stavbu prováděla fi. EUROVIA CS, a.s. Praha za smluvní cenu 14.650.768,- Kč včetně DPH
v období od 09/2016 – 04/2017. Usnesením RM č.14/19/RM/2017 bod I. ze dne 10.7.2017
byl schválen Dodatek č.1. Předmětem Dodatku č. 1 byly vzniklé méněpráce a vícepráce.
Celková cena díla činí 15.622.473,77 Kč včetně DPH. Součástí stavby byla rekonstrukce
komunikace, chodníků, vybudování cyklostezky, odvodnění zpevněných ploch a nové veřejné
osvětlení. TDI na stavbě prováděla fi. IMP engineering s.r.o. Praha za cenu 66.550,- Kč vč.
DPH. Stavba je dokončena, převzata, zkolaudována, zhodnocena, zavedena do majetku města
a předána správci.
Rekonstrukce komunikace ul. Dvořákova včetně 2 kruhových objezdů
Stavbu provádí fi. HERKUL a.s., Obrnice za smluvní cenu 41.747.073,40 Kč včetně DPH
v období od 08/2017 do 06/2019. Předmětem stavby je rekonstrukce zpevněných ploch
vozovek, nově budou vybudovány dvě okružní křižovatky a nová cyklostezka, zřízena budou
nová parkovací místa, rekonstruovány zálivy zastávek MHD a chodníky, bude provedeno
odvodnění zpevněných ploch, nové veřejné osvětlení a nová veřejná zeleň. Dále budou
provedeny přeložky vyvolané stavbou, tj. přeložky trakčních stožárů a přeložky vodovodu a
sdělovacího kabelu. V současné době probíhají práce v rámci IV. etapy. TDI na stavbě
provádí Ing. Jan Rusňák za smluvní cenu 477.950,- Kč včetně DPH. Koordinátora BOZP na
stavbě zajišťuje Ing. Pavel Nuslauer za smluvní cenu 77.000,- Kč (není plátcem DPH).
Zasíťování lokality pro RD Na Skalce
Stavbu provádí fi. Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Chomutov za smluvní cenu
18.734.753,- Kč včetně DPH v období od 3.5.2017 do 20.6.2018. Staveniště bylo předáno dne
2.5.2017. Dodatek č.1 řeší vzniklé vícepráce a méněpráce ve výši 292.699,- Kč vč. DPH.
Předmětem stavby je vybudování komunikací k plánovaným parcelám pro výstavbu
rodinných domů, dále výstavba parkovacích stání a veřejného osvětlení, odvodnění
zpevněných ploch. Dále bude vybudován vodovodní řad a vodovodní přípojky, dále
kanalizační stoka a kanalizační přípojky. TDI na stavbě provádí Pavel Douša za cenu
180.000,- Kč (není plátcem DPH).
Rekonstrukce komunikace ul. Jezerská
Stavbu prováděla fi. EUROVIA CS, a.s. Praha za smluvní cenu 1.482.972,- Kč vč. DPH
v období od 04-05/2017. Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající komunikace a
parkovacích stání a dále vybudování nového osvětleného přechodu pro chodce. Po
odfrézování stávajících živičných vrstev byly zjištěny nerovnosti odkrytých spodních
převážně betonových vrstev. Usnesením RM č. 10/17/RM/2017 bod I. dne 19.6.2017 byl
schválen Dodatek č.1, jehož předmětem jsou vícepráce a méněpráce v hodnotě 486.286,69 Kč
vč. DPH. Celková cena díla činí 1.969.258,70 Kč vč. DPH. TDI na stavbě prováděl Pavel
Douša za cenu 30.000,- Kč (není plátcem DPH). Stavba byla dokončena, převzata,
zhodnocena, zavedena do majetku a předána správci..
Vybudování schodiště v ul. Krušnohorská
Stavbu prováděla fi. L.A.INTERIÉR s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 660.170,35 Kč vč.
DPH od 03/2017 do 05/2017.V rámci stavby bylo vybudováno nové osvětlené schodiště,
propojující stávající chodníky podél obchvatové komunikace a chodník podél bytových domů
v ul. Krušnohorská. V průběhu stavby došlo ke zdržení prací z důvodu aktualizace vyjádření

ČEZ Distribuce a vydání souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení VN.
Z tohoto důvodu zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu k dokončení stavby a
předložil návrh Dodatku č.1, jehož předmětem byla změna termínu ukončení a předání stavby
do 29.8.2017. Usnesením RM č. 13/21/RM/2017 bod I dne 21.8.2017 byl Dodatek č.1
schválen. TDI na stavbě zajišťoval Pavel Douša za cenu 20.000,- Kč (není plátcem DPH).
Stavba byla dokončena a předána a dále bylo požádáno o kolaudaci.
Chodník v ul. Generála Svobody
Stavbu realizovala fi. FISAD s.r.o. Jirkov za smluvní cenu 537.845,88 Kč vč. DPH v období
od 03-05/2017. V rámci stavby byl vybudován nový chodník a osvětlené schodiště,
propojující stávající chodník podél bytového domu a sousední pojížděnou komunikaci. TDI
na stavbě prováděl Pavel Douša za cenu 10.000,- Kč (není plátcem DPH). Stavba byla v
termínu dokončena, předána, zkolaudována, zhodnocena, zavedena do majetku a předána
správci.
Odvodnění v ul. Osvobození a cyklostezka a chodník v ul. Chomutovská – I. etapa
Stavbu realizuje fi. FREIBAU s.r.o., Praha za smluvní cenu 4.839.955,61 Kč včetně DPH
v období od 09/2017 do 05/2018. V rámci stavby bude provedeno částečné odvodnění
zpevněných ploch před čp.1119 a 1120, bude provedena rekonstrukce komunikace, chodníků
a parkovacích stání v ul. Osvobození a dále bude vybudování nový chodník a cyklostezka
v ul. Chomutovská. TDI na stavbě zajišťuje Pavel Douša za cenu 80.000,- Kč (není plátcem
DPH).
Vybudování parkovacích stání – Jirkov střed a v ul. Pod Přivaděčem
Stavbu parkovišť v ul. Pod Přivaděčem – (48 parkovacích míst) a v ul. Mostecká – (46
parkovacích míst) realizuje fi. RRR spol. s r.o. za smluvní cenu 5.183.542,25 Kč včetně DPH
v období od 1.9.2017 do 18.5.2018. Součástí stavby je mimo vlastního vybudování nových
parkovacích míst i veřejné osvětlení a sadové úpravy. TDI na stavbě zajišťuje fi. Rapid Most
spol. s r.o. za smluvní cenu 59.290,- Kč včetně DPH.
Vybudování parkoviště ul. 5. května, ul. Červenohrádecká
Stavbu parkovišť v ul.5.května – (38 odstavných míst) a v ul. Červenohrádecká – (19
parkovacích míst) realizuje fi. ABC Chomutov spol. s r.o. za smluvní cenu 4.989.466,- Kč
včetně DPH v období od 1.9.2017 do 30.11.2017. Součástí stavby je mimo vlastního
vybudování nových parkovacích míst i veřejné osvětlení a sadové úpravy. TDI na stavbě
zajišťuje fi. Rapid Most spol. s r.o. za smluvní cenu 59.290,- Kč včetně DPH.
Rekonstrukce zpevněných ploch na Březenci
Stavbu realizovala fi. HERKUL a.s., Obrnice za smluvní cenu 2.988.656,51 Kč včetně DPH
v období od 15.8.2017 do 31.10.2017. Dodatek č.1 řeší vzniklé vícepráce a méněpráce ve výši
– 15.044,98 Kč vč. DPH. Součástí stavby byla rekonstrukce zpevněných ploch na návsi
v Březenci, dále vybudování nové autobusové zastávky, kontejnerového stání, dětského hřiště
a nového veřejného osvětlení podél nového chodníku na návsi. TDI na stavbě zajišťovala fi.
Rapid Most spol. s r.o. za smluvní cenu 29.645,- Kč včetně DPH. Stavba byla v termínu
dokončena a předána. Po doložení všech podkladů bude požádáno o kolaudaci.
Umístění přístřešku u pumptrackové dráhy v Olejomlýnském parku
Stavbu realizovala fi. ROCKNET s.r.o. Jirkov za smluvní cenu 238.567,- Kč vč. DPH
v období od 03-05/2017. Předmětem stavby bylo umístění stávajícího dřevěného přístřešku
v blízkosti pumptrackové dráhy, která je součástí Olejomlýnského parku. Pod přístřeškem

byla vybudována zpevněná plocha ze zámkové dlažby, na které jsou umístěny stoly a lavičky.
TDI na stavbě prováděl Pavel Douša za cenu 10.000,- Kč (není plátcem DPH). Stavba byla
dokončena a předána v termínu, zhodnocena, zavedena do majetku a předána správci.
Zóna aktivního odpočinku – Olejomlýnský park
Jedná se pouze o celoroční pěstební péči na veřejné zeleni v Olejomlýnském parku, která je
na základě smlouvy o dílo z roku 2014 s fi. Skanska a.s. prováděna v rámci akce Zóna
aktivního odpočinku v lokalitě Olejomlýnského parku. Jedná se o náklady ve výši 65.000,- Kč
vč. DPH.
Rekonstrukce schodišť
Stavbu provedla fi. JM Mikulášek s.r.o. za smluvní cenu 507.968,55 Kč včetně DPH v období
od 05-06/2017. Předmětem stavby byla rekonstrukce tří schodišť v ul. Karla Marxe. TDI na
stavbě prováděl Pavel Douša za cenu 26.000,- Kč (není plátcem DPH). Stavba byla
dokončena, předána, zkolaudována, zhodnocena, zavedena do majetku a předána správci.
Vybudování chodníku a rekonstrukce návsi Březenec
Stavbu prováděla fi. EUROVIA CS, a.s. Praha za smluvní cenu 2.522.560,- Kč včetně DPH
v období od 07/2016–05/2017. Předmětem stavby byla výstavba chodníku od návsi na
Březenci až k přivaděči pod Březencem. V rámci stavby byly dále vybudovány dvě
autobusové zastávky, přístřešek pro turisty na návsi, osazeny lavičky a odpadkové koše.
Jelikož v roce 2016 probíhaly stavební práce v předstihu, byl uzavřen Dodatek č.1, jehož
předmětem bylo zvýšené finanční plnění prací v roce 2016 (z 1,5 mil. Kč na 2 mil. Kč) a dále
zkrácení termínu dokončení do 05/2017.TDI na stavbě zajišťovala fi. IMP engineering s.r.o.
Praha za cenu 59.290,- Kč vč. DPH. Stavba byla dokončena, předána a bylo požádáno o
kolaudaci.
1.ZŠ rekonstrukce sportoviště
Stavbu provedla firma Intermont, Opatrný s.r.o. za cenu 6.664.223,41 Kč vč. DPH v období
od 9.5.2017 do 28.8.2017. TDI na stavbě prováděla firma IMP engineering s.r.o. za smluvní
cenu 67.760,-Kč vč. DPH. Předmětem rekonstrukce bylo venkovní sportovní zázemí 1. ZŠ
v ul. Budovatelů, Jirkov. V prostoru dvou stávajících sportovních ploch vzniklo víceúčelové
hřiště s povrchem z umělé trávy, běžecká rovinka a sektory pro skok daleký, vrh koulí a
venkovní posilovna. Součástí rekonstrukce bylo i odvodnění dotčených ploch, terénní úpravy,
hrazení hřiště, oplocení areálu a vlastní vybavení hřiště. Sportoviště bylo předáno do užívání,
akce byla zhodnocena a předána do majetku.
Vybudování parkoviště v ul. Osvobození
Akci realizovala firma FISAD Stav Group s.r.o. Jirkov za cenu 3.409.315,63 Kč vč. DPH
v termínu od 04/2017 do 07/2017. TDI na stavbě zajišťovala fi. IMP engineering s.r.o. Praha
za cenu 48.400,-Kč vč. DPH. V rámci stavby se vybudovalo parkoviště ze zámkové dlažby
s kapacitou 30 parkovacích míst, z toho 2 stání pro ZTP. Součástí akce bylo odvodnění
parkoviště a vybudování části dešťové kanalizace v ul. Osvobození. Akce zkolaudována,
zhodnocena a předána do majetku.
Zámek ČH – rekonstrukce podlah v arkádových chodbách II. Etapa
Stavbu realizovala fi. HERKUL a.s. Obrnice za cenu 3.268.907,07 Kč vč. DPH.
Akce byla rozdělena do etap. I. etapa (chodba u restaurace) probíhala od 10/2016 do 12/2016.
II. Etapa (chodba ubytovací část) byla dokončena ke dni 31.3.2017. TDI na stavbě

zajišťovala fi. IMP engineering s.r.o. Praha za cenu 72.600,-Kč vč. DPH. Akce byla převzata
za účasti památkářů, předána do užívání a zhodnocena.
Vybudování cyklotrasy od lokality Panorama včetně úpravy křižovatky Březový vrch
Stavbu realizovala od 04/2017 do 06/2017 firma HERKUL a.s. Obrnice za cenu
3.105.102,07,-Kč vč. DPH. TDI na stavbě zajišťovala fi. IMP engineering s.r.o. za smluvní
cenu 54.450,- Kč vč. DPH. Předmětem stavby bylo vybudování cyklotrasy novým
vodorovným a svislým dopravním značením jako nový pruh pro cyklisty umístěný v trase
stávající silnice. Dále byla předmětem zakázky úprava stávající křižovatky doplněním 2
dělících ostrůvků z kamenné dlažby a úprava a doplnění osvětlení stávajícího přechodu pro
chodce. Akce zkolaudována, zhodnocena a předána do majetku.
MěÚSS U Dubu – přístřešek nad rampou boční vrátnice
Realizovala fi. PETROM STAVBY, a.s. Praha za smluvní cenu 71.042,- Kč vč. DPH v 0607/2017. Akce zhodnocena.
Vytápění čp. 309 Mostecká ul. (gymnázium)
Stavbu prováděla fi. MALTOP –EKO s.r.o. Místo za smluvní cenu 1.995.442,96 Kč vč. DPH.
Termín realizace 07-08/2017. TDI na stavbě prováděl Ing. Marian Trubiroha za smluvní cenu
36.058,- Kč vč. DPH. Předmětem stavby bylo vybudování plynové kotelny a plynovodní
přípojky do ulice Mostecká. Akce je zkolaudována, předána do užívání a zhodnocena.
Vybudování parkoviště na p.p.č. 946,958/7,958/8, 958/17, k.ú Jirkov (rozšíření
parkovacích míst u KD)
Stavbu provádí firma ROCKNET s.r.o. Červený Hrádek za smluvní cenu 626.554,-Kč vč.
DPH. Termín dokončení díla se předpokládá do 12.12.2017. TDI na stavbě vykonává fi.
RAPID Most spol. s.r.o. za smluvní cenu 17.787,-Kč vč. DPH.
Rekonstrukce bezpečnostního přelivu Kachního rybníka – k.ú. Svahová
Stavbu prováděla fi. ROCKNET s.r.o. za smluvní cenu 163.722,90 Kč vč. DPH. TDI na akci
zajišťoval Ing. M. Čáp za smluvní cenu 21.465,40 Kč vč. DPH. Stavba byla realizována od
1.6.2017 do 31.7.2017. Akce byla zhodnocena a předána do majetku. Město Jirkov obdrželo
dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 130.000,-Kč. Dne 19.9.2017 proběhla závěrečná
kontrola MMCH a byl vystaven protokol o právu užívání stavby.
Rekonstrukce výtahů Palackého 1030 a Ervěnická 1031. Jirkov
Akci i inženýrskou činnost (PD, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) obou výtahů
zajišťuje fi. FANAK s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 2.231.000,- Kč vč. DPH. Realizace
probíhala od 07/2017 do 10/2017. TDI na stavbě zajišťoval Ing. Pavel Nuslauer za smluvní
cenu 23.400,- Kč vč. DPH. V současné době probíhá zkušební provoz. Po získání stanoviska
KHS, HZS, protokolu o měření hluku požádá fi FANAK s.r.o. o vydání kolaudačního
rozhodnutí obou výtahů.
Zpevnění stanovišť pro separaci a velkokapacitní kontejnery
Zpevnění stanovišť realizovala fi. Krušnohorské služby a.s. v období od 06 – 09/2017.
V ul. Pod Přivaděčem byla zpevněna stanoviště na SKO a SO u č.p. 1306 za smluvní cenu
21.635,- Kč včetně DPH, v ul. Studentská u č.p. 1270 za 23.801,- Kč vč. DPH, na Březenci u
parčíku za 18.928,- Kč a pod Březencem za smluvní cenu 34.195,- Kč vč. DPH.

Nákup komunálního vysavače
V rozpočtu města je schválena částka 300.000,- Kč. Jelikož celková cena elektrického
komunálního vysavače vč. doporučených doplňků vysoce převyšuje částku schválenou
v rozpočtu (587.370,- Kč vč. DPH), byla zvolena levnější varianta a to nákup 2 kusů foukačů
a vysavačů STIHL SH 86 (cena celkem za dva kusy 18.380,- Kč vč. DPH) a nákup 1 kusu
vysavače HHB 25 Gs.motor Honda ( cena do 70.405,-Kč vč. DPH).
Rekonstrukce oplocení areálu MŠ J.K.Tyla
Akce byla dodatečně zařazena do rozpočtu města na základě usnesení ZM č. 15/19/ZM/2017
I. dne 19.4.2017. Po dokončení projektové dokumentace na akci, kterou zpracovala fi. KAP
atelier s.r,o. Praha za smluvní cenu 41.140 ,- Kč vč. DPH bylo vyhlášeno výběrové řízení, ve
kterém uspěla fi. Rocknet s.r.o. Stavbu provedla za smluvní cenu 388.347,84 Kč včetně DPH
v období od 21.8. do 13.10.2017. TDI na stavbě zajišťoval Ing. Marian Trubiroha za smluvní
cenu 14.520,- Kč včetně DPH. Nové oplocení bylo předáno do užívání, akce byla zhodnocena
a předána do majetku.
Úprava chodníku u čp. 1265 v ul. Studentská včetně prodloužení místní komunikace č.
159, Jirkov
Akce byla dodatečně zařazena do rozpočtu města na základě usnesení ZM č. 15/19/ZM/2017
I. dne 19.4.2017. Stavbu realizuje fi. ROCKNET s.r.o., Červený Hrádek za smluvní cenu
528.469,30 Kč včetně DPH v období od 09/2017 do 10/2017. Z důvodu kolize topných
rozvodů s konstrukčními vrstvami nové komunikace, muselo být provedeno opatření, které si
vyžádalo prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2017 a navýšení ceny díla ve výši
67.996,72Kč vč. DPH, které
jsou předmětem Dodatku č.1. Předmětem stavby je prodloužení stávající místní komunikace
v ul. Studentská směrem k bytovému domu čp. 1265 tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup
a příjezd k tomuto objektu. TDI na stavbě zajišťuje fi. Rapid Most spol. s r.o. za smluvní cenu
17.787,- Kč včetně DPH.
Poliklinika Jirkov – rekonstrukce sociálního zařízení
Rekonstrukci sociálního zařízení včetně ZTI v objektu Červenohrádecká č.p. 1559, Jirkov
realizuje firma IPSEN ,s.r.o. Horní Jiřetín za smluvní cenu 2.975.443,42 Kč vč. DPH. Termín
dokončení prací je do 30.11.2017 .
ÚDRŽBA MATEŘSKÝCH ŠKOL :
3.MŠ Nerudova –oprava teras
Opravu 2 teras zajišťovala firma Dalibor Vopat, Jirkov v termínu 07-08/2017 za smluvní cenu
707.037,-Kč vč. DPH. TDI na stavbě zajištoval J. Hennrich za cenu 21.600,-Kč. Práce
dokončeny, převzaty.
7.MŠ Smetanovy Sady – oprava sociálního zařízení (pavilon C- 1.NP,2.NP)
Akci prováděla fi. ELSAM Chomutov s.r.o. za smluvní cenu 622.544,64 Kč vč. DPH. v
termínu 07-08/2017. Dílo dokončeno v termínu, předáno do užívání MŠ. TDI na stavbě
prováděl Ing. Marian Trubiroha za smluvní cenu 13.633,-Kč vč. DPH.

9.MŠ Školní –oprava sociálního zařízení (pavilon B-1.NP, 2.NP)
Akci prováděla fi. Intermont ,Opatrný s.r.o. za smluvní cenu 906.561,04 Kč vč. DPH. v
termínu 07-08/2017. Dílo dokončeno v termínu , předáno do užívání MŠ. TDI na stavbě
prováděl Ing. Marian Trubiroha za smluvní cenu 13.633,-Kč vč. DPH.
ÚDRŽBA ZÁKLADNÍCH ŠKOL :
1.ZŠ Budovatelů –oprava podlahy ve spojovací chodbě
Opravu prováděla o velkých prázdninách fi p. Drahý, Chomutov za smluvní cenu 198.766,70
Kč vč. DPH.
2.ZŠ Studentská – oprava bazénu
Opravu prováděla fi. TRANS-REGION-STAV s.r.o. Chomutov. Původní smluvní cena
2.222.857,86 Kč vč. DPH byla Dodatkem č.1 navýšena na celkovou částku 2.773.339,08 Kč
vč. DPH z důvodu dodatečných požadovaných prací (výměna antikorových schůdků, výměna
skokanských stupňů , vyznačení plaveckých drah, výměna dlažby v celém prostoru vlastního
bazénu). Na základě statikem zjištěných skutečností v prostoru pod bazénem (závady
v uložení stropních nosníků na nekvalitním degradovaném betonu, koroze nosných
trapézových plechů, a.j.) byl na provedení statických opatření uzavřen Dodatek č. 2 k SOD.
Konečná smluvní cena činí 3.121.250,56 Kč vč. DPH.
TDI na stavbě prováděl Ing. Marian Trubiroha za smluvní cenu 63.283,-Kč vč. DPH.
3.ZŠ Nerudova – výměna osvětlení
Výměnu osvětlení na chodbách, ředitelně a kanceláři ekonomky prováděla v 03-04/2017 fi
BZ - tech, s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 113.014,- Kč vč. DPH.
4.ZŠ Krušnohorská –oprava sociálního zařízení 1.st. horní škola (1.-3.NP)
Akci prováděla o velkých prázdninách fi. Stavmax-Bezděk s.r.o. za smluvní cenu
2.419.674,81 Kč vč. DPH. TDI na stavbě prováděl Ing. Marian Trubiroha za smluvní cenu
13.633,-Kč vč. DPH.
Gymnázium –oprava omítek a podlah
Oprava probíhala o prázdninách ve spolupráci se školou. Práce prováděla firma Ernest
Vaškovič, Kadaň za cenu 211.600,- Kč.
ZUŠ –výměna radiátorů v učebnách (přízemí)
Akci prováděla fi. Intermont, Opatrný, s.r.o. za smluvní cenu 422.314,20 Kč vč. DPH
v termínu od 3.7.2017 – 28.7.2017.
ÚDRŽBA OSTATNÍ OBJEKTY
Zámek ČH – restaurování Rytířského sálu II. Etapa
Práce prováděla fi. ARCHKASO spol. s.r.o. Zalešany v termínu od 4.10.2016 – 31.3.2017 za
smluvní cenu 1.316.060,- Kč vč. DPH. Akce byla převzata za účasti zástupců NPÚ Ústí
n/Labem a předána do užívání KVIZ p.o.

LMJ –oprava lesních cest
Opravy lesních jsou prováděny na základě požadavku LMJ (recyklát ze staveb).
MěÚSS Mládežnická – výměna rozvodů SV + TUV- II. Etapa
Práce byly zahájeny v 11/2016, dokončeny ke dni 31.3.2017. Akci zajišťovala fi. Intermont,
Opatrný s.r.o. za cenu 4.778.656,28 Kč vč. DPH. TDI na stavbě prováděla fi. Reinka za
59.290,- Kč vč. DPH. Akce převzata a předána do užívání MěUSS.

