INVESTIČNÍ AKCE:
Parkoviště před KD – Jirkovské divadlo
Stavbu realizovala fi. Herkul a.s. Praha za cenu dle Dodatku č.1 k SoD 4.697.249,69 Kč vč.
DPH (původní smluvní cena byla navýšena o částku 54.413.84 Kč bez DPH –viz. samostatná
zpráva v RM dne 18.7.2016). Stavba probíhala od 4.4.2016 do 19.7.2016 (ozelenění a
výsadba byla provedena v 11/2016 ). TDI na stavbě zajišťovala fi. IMP engineering s.r.o.
Praha za cenu 54.450,-Kč vč. DPH. Akce byla zkolaudována ke dni 5.9.2016. Zhodnocena a
předána do majetku.
Rekonstrukce komunikací a chodníků v ul. Obránců míru I. a II.etapa
Stavbu prováděla v loňském roce fi. HERKUL a.s. Praha za smluvní cenu 5.317.531,36 Kč
vč. DPH. Dodatek č. 1 řešil změnu termínu dokončení stavby do 15.9.2015. Předmětem
dodatku č. 2 byly méněpráce a vícepráce ve výši 608.541,72 Kč vč. DPH a dále úprava
termínu ukončení prací do 31.5.2016. Důvodem pro posunutí termínu byla oprava asfaltového
krytu vozovky v I. etapě, kterou zhotovitel dokončil dne 25.4.2016. Pozastávka ve výši 10%
z ceny díla byla uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla. TDI na stavbě zajišťoval
Ing. Jan Rusňák za 58.564,- Kč vč. DPH. Koordinátora BOZP na stavbě zajišťoval Ing. Dr.
Milak Pavel, MBA za 14.000,- Kč. Stavba je dokončena, zkolaudována a předána do majetku.
Rozšíření kamerového systému - Olejomlýnský park
Akci realizovala fi. SATCA technik s.r.o., Praha za smluvní cenu 647.984,79 Kč vč. DPH
v období od 03 – 05/2016. Dodatek č. 1 řešil vícepráce a méněpráce ve výši 88.809,48 Kč vč.
DPH. TDI na stavbě prováděla fi. IMP engineering s.r.o. Praha za cenu 24.200,- Kč vč. DPH.
Součástí díla bylo položení optické sítě a dodávka a montáž pěti kamer do Olejomlýnského
parku. Stavba je dokončena, zkolaudována a předána do majetku.
Úprava operačního střediska MěP – dokončení
Úpravu operačního střediska MěP zrealizovala fi. Altus +, s.r.o. Most za smluvní cenu
199.986,- Kč včetně DPH. Akci si zajišťovala Městská policie Jirkov. Akce je dokončena a
předána do majetku.
Rekonstrukce komunikace v ul. Studentská
Stavbu provádí fi. EUROVIA CS, a.s. Praha za smluvní cenu 14.650.768,- Kč včetně DPH
v období od 09/2016 – 01/2017. Součástí stavby je rekonstrukce komunikace, chodníků,
vybudování cyklostezky, odvodnění zpevněných ploch a nové veřejné osvětlení. TDI na
stavbě provádí fi. IMP engineering s.r.o. Praha za cenu 66.550,- Kč vč. DPH
Rekonstrukce komunikace v ul. Palackého – II.etapa včetně cyklostezky ul. Palackého –
Červený Hrádek u koupaliště
Stavbu realizovala fi. STRABAG a.s., Praha za smluvní cenu 9.375.096,10 Kč vč. DPH
v období od 06 – 08/2016. Dodatek č. 1 řešil změnu technologie zajištění stability podloží za
účelem zkrácení termínu rekonstrukce a lepších výsledků statických zkoušek a dále řešil
méněpráce ve výši 126.303,- Kč vč. DPH. TDI na stavbě zajišťoval Ing. Jan Rusňák za
95.590,- Kč vč. DPH. Součástí stavby byla rekonstrukce komunikace, odvodnění zpevněných
ploch a vybudování cyklostezky. Jedná se o úsek od autobusového nádraží až pod křižovatku
ul. Palackého a ul. Mostecká a dále dopravní značení cyklostezky ul.Palackého – Červený
hrádek u koupaliště. Stavba je dokončena a předána. Po doložení všech dokladů bude
požádáno o kolaudaci.

Pumptrack – dráha pro cyklosport
Akci realizovala fi. Way to Nature s.r.o., Ostrava za smluvní cenu 1.299.939,- Kč vč. DPH
v období od 04 – 05/2016. Pupmtracková dráha byla umístěna v části bývalého fotbalového
hřiště v Olejomlýnském parku na upravenou zpevněnou plochu pod dopravním hřištěm. Akce
je dokončena a předána do užívání.
Výcviková louka pro psy v Olejomlýnském parku
Stavbu realizoval pan J. Štorek v 11/2016 za smluvní cenu 124.944,38 Kč vč. DPH. V rámci
akce bylo provedeno oplocení louky pro psy včetně osazení 5 výcvikových prvků, 2
odpadkových košů na psí exkrementy a 3 lavičky. Akce je dokončena, převzata a zhodnocena.
Rekonstrukce bezpečnostního přelivu kachního rybníka – Svahová
Projektová dokumentace je zpracována Ing. Pavlem Králem, Chomutov. V současné době se
vyřizují potřebná povolení k realizaci zakázky. Město Jirkov podalo žádost o dotaci
z Ministerstva zemědělství v rámci programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a
malých vodních nádržích“. Celkové předpokládané náklady na realizaci činí 222.383,66 Kč
vč. DPH, možná výše dotace činí 177.900,- Kč. Dne 27.10.2016 jsme obdrželi „Souhlas se
zadáním akce a podmíněný příslib dotace“, kde jsou specifikovány podmínky pro zadávací
řízení. Do 30.4.2017 je potřeba doložit správci programu ukončené výběrové řízení, SoD se
zhotovitelem a vydané stavební povolení. Akce byla vyřazena z rozpočtu města pro rok 2016
na základě usnesení č. 22/16/ZM/2016 a je nárokována do rozpočtu města pro rok 2017.
Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Budovatelů
Stavbu realizovala fi. RRR spol. s r.o. Chomutov za smluvní cenu 2.888.379,- Kč vč. DPH
v období od 04 – 06/2016. Dodatek č. 1 řešil změnu termínu dokončení stavby do 31.8.2016,
z důvodu rekonstrukce havarijního stavu kanalizačního řadu, kterou do 06/2016 prováděl
SČVK. Dodatek č. 2 řešil vzniklé vícepráce a méněpráce, celkové vícepráce v hodnotě
75.293,- Kč vč. DPH. TDI na stavbě prováděla fi. IMP engineering s.r.o. Praha za cenu
48.400,- Kč vč. DPH. Stavba je dokončena a předána a bylo požádáno o kolaudaci.
Rekonstrukce komunikace v ul. Vinařická včetně nových parkovacích míst
Stavbu realizovala fi. SMP CZ, a.s. Praha za smluvní cenu 2.763.856,19 Kč vč. DPH v období
cca od 03 – 05/2016. Dodatek č.1 řešil změnu zahájení a ukončení díla, tj. od 06 – 08/2016
z důvodu realizace akce SČVK, které do 17.6. prováděly rekonstrukci havarijního stavu
kanalizačního a vodovodního řadu. Předmětem Dodatku č.2 bylo posunutí termínu dokončení
do 20.9.2016 z důvodu opravy tří kanalizačních šachet SČVK a méněpráce ve výši
200.281,88 Kč vč. DPH, které vznikly v souvislosti s realizovanou stavbou SČVK. TDI na
stavbě zajišťovala fi. IMP engineering s.r.o. Praha za cenu 48.400,- Kč vč. DPH. Stavba je
dokončena a předána a bylo požádáno o kolaudaci.
Rekonstrukce schodiště ul. Studentská, Školní a Pod Přivaděčem
Akci prováděla fi. JM Mikulášek s.r.o. za smluvní cenu 1.293.568,72 Kč vč. DPH v období
od 05 – 07/2016. TDI na stavbě zajišťoval Pavel Douša za 26.700,- Kč. Předmětem stavby
byla rekonstrukce tří stávajících schodišť včetně přístupových chodníků. Stavba byla
dokončena a předána, po doložení všech dokladů bude požádáno o kolaudaci.

Vybudování cyklostezky od ul. Dvořákova k ul. Smetanovy Sady
Akci realizovala fi. FISAD s.r.o. Jirkov. Původní smluvní cena 1.159.650,- Kč vč. DPH byla
ponížena o částku 143.583,-Kč bez DPH (viz. samostatná zpráva v RM 23.5.2016). Práce
probíhaly od 1.3.2015 do 30.5.2016. TDI zajišťovala fi. SM projekt s.r.o. Chomutov za cenu
54.450,-Kč vč. DPH. Stavba zkolaudována ,zhodnocena a předána do majetku.
Vybudování chodníku a rekonstrukce návsi Březenec – 1. část
Stavbu provádí fi. EUROVIA CS, a.s. Praha za smluvní cenu 2.522.560,- Kč včetně DPH
v období od 07/2016–06/2017. Předmětem stavby je výstavba chodníku od návsi na Březenci
až k přivaděči pod Březencem. Součástí stavby budou dále dvě autobusové zastávky, lavičky
a přístřešek pro turisty na návsi. Dle smlouvy o dílo mají být v letošním roce provedeny a
uhrazeny práce do výše 1 mil. Kč včetně DPH. Do jednání RM dne 21.11.2016 bvla
předložena samostatná zpráva, jejímž předmětem byl návrh Dodatku č. 1, kde je navýšena
částka k prostavění v roce 2016 do 2 mil. Kč a dále zkrácení termínu dokončení stavby
(podrobněji ve vlastní zprávě). TDI na stavbě zajišťuje fi. IMP engineering s.r.o. Praha za
cenu 59.290,- Kč vč. DPH.
Zpřístupnění ostrůvku v zámeckém rybníku (lávka)
Akci realizovala fi. ROCKNET s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 432.460,-Kč vč. DPH
v termínu od 8.3.2016 do 27.5.2016. TDI na stavbě prováděla fi. IMP engineering s.r.o.
Praha za smluvní cenu 24.200,-Kč. Stavba byla zkolaudována a předána do užívání KVIZ
p.o.
Demolice bytového domu čp. 1144 v ul. Osvobození
Akci realizovala fi. FISAD s.r.o. Jirkov za smluvní cenu 1.674.674,91 vč. DPH v období od
18.4.2016 do 13.6.2016. TDI na stavbě prováděla fi. IMP engineering s.r.o. Praha za cenu
24.200,- Kč vč. DPH. Koordinátora BOZP zajišťoval Ing. Pavel Nuslauer, Chomutov za
14.900,-. Dne 17.6.2016 bylo SÚ a ŽP vydáno Potvrzení o odstranění stavby. Na akci bylo
požádáno o dotaci, kterou poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj z programu
financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". Program je zaměřen na
podporu demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitou.
Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce
(předpokládaná výstavba parkoviště v roce 2017). Možnost přidělení dotace je až do výše 80
% nákladů na demolici. Žádost byla zaregistrována, po dodání potřebných dokumentů bude
vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zámek ČH – rekonstrukce podlah v arkádových chodbách
K realizaci byla vybrána fi. HERKUL a.s. Obrnice za smluvní cenu 3.087.068,10 Kč vč.
DPH. Dne 3.10.2016 bylo firmě předáno staveniště. Akce je rozdělena na etapy- I.etapa
(chodba u restaurace) bude dokončena do konce letošního roku, II. Etapa (ubytovací část) do
31.3.2017. TDI na stavbě zajišťuje fi. IMP engineering s.r.o. Praha za cenu 72.600,-Kč vč.
DPH.
Rekonstrukce budovy čp. 5
Akci realizovala fi. Metall Quatro s.r.o. Most za cenu dle Dodatku č. 1 k SoD 4.089.227,21
Kč vč. DPH (původní smluvní cena byla navýšena o částku 179.844,90 Kč bez DPH –viz.
samostatná zpráva v RM dne 5.9.2016). Akce probíhala od 30.5.2016 do 31.8.2016. V rámci
akce byly rekonstruovány jak vnitřní prostory, tak i fasáda. TDI prováděl Ing.Marian
Trubiroha za 36.300,- Kč vč. DPH. Akce dokončena , objekt předán do užívání MMJ. Dne
5.10.2016 vydal odbor SÚ a ŽP Souhlas se změnou užívání na kanceláře (původně knihovna).

Zpevnění stanovišť pro separaci a velkokapacitní kontejnery
V letošním roce bylo nově zpevněno stanoviště na BIO v ulicích Obránců míru za cenu
3.419,-Kč vč. DPH a na Havlíčkově náměstí za 4 522,- Kč vč. DPH.
Stanoviště na svoz komunálního odpadu a BIO v ul. Na Stráni prováděla za 12 438,- Kč vč.
DPH. Práce prováděla fi. Krušnohorské služby a.s.
Autobusové zastávky v ul. Studentská
Součástí akce je výměna dvou autobusových zastávek v ul. Studentská, které byly osazeny
dne 30.11.2016. Autobusové zastávky typově odpovídají nově dodávaným autobusovým
zastávkám ve městě.
Přechody pro chodce v ul. Palackého
Stavbu realizovala fi. JM Mikulášek s.r.o., Chomutov za smluvní cenu 529.924,78 Kč vč.
DPH v období od 08 – 09/2016. Dodatek č.1 řešil změnu termínu dokončení díla do
20.10.2016 z důvodu změny technologie pro položení el. rozvodů veřejného osvětlení.
Součástí stavby bylo vybudování dvou bezpečných přechodů včetně osvětlení v blízkosti
učiliště v ul. Palackého. TDI na stavbě zajišťoval Pavel Douša za 15.000,- Kč. Stavba
dokončena a předána, po doložení všech dokladů bude požádáno o kolaudaci.
Nová horkovodní přípojka pro ZUŠ Jirkov
Tato akce byla zařazena do rozpočtu města na základě usnesení Zastupitelstva města č.
18/15/ZM/2016 dne 21.9.2016. Stavbu realizovala firma Mostecká montážní a.s. Most za
smluvní cenu 713.435,32 Kč vč. DPH. Práce byly dokončeny ke dni 1.12.2016.
Stavební úpravy nebytového prostoru v objektu čp. 1146 v ul. Ervěnická, Jirkov
Akce byla vyřazena z rozpočtu města na základě usnesení Zastupitelstva města č.
22/16/ZM/2016 dne 16.11.2016.
ÚDRŽBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. MŠ Na Borku- oprava chodníků v areálu zahrady
Opravu prováděla fi. Krušnohorské služby a.s. Na akci byla částečně použita zámková
dlažba, která se demontovala při realizaci investiční akce „Parkoviště před KD Jirkov“. Před
vstupy do MŠ byla plocha lokálně opravena položením živice. Náklady činily celkem
123.012,- Kč vč. DPH.
5. MŠ – oprava sociálních zařízení – část B
Akce byla do rozpočtu města zařazena na základě usnesení ZM č. 17/12/ZM/2016 ze dne 6.4.
2016. Opravu prováděla o velkých prázdninách fi. IPSEN s.r.o. za smluvní cenu 465.622,16
Kč vč. DPH. TDI prováděl Ing. Marian Trubiroha za 18.029,-Kč vč. DPH.
Akce dokončena, převzata.

ÚDRŽBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
2. ZŠ Studentská -oprava horkovodu pod bazénem
Akci realizovala o jarních prázdninách fi. Intermont Opatrný s.r.o. za smluvní cenu 194.948
Kč vč DPH. Práce dokončeny a převzaty.

3.ZŠ Nerudova-výměna osvětlení
Výměnu osvětlovacích těles v 8 učebnách realizovala fi. MOSEP s.r.o za smluvní cenu
123.618,26,- Kč vč. DPH. Práce dokončeny a převzaty.
3.ZŠ Nerudova-okenní žaluzie
Okenní žaluzie do 10 učeben školy dodávala fi. Vaško, Droužkovice za smluvní cenu 49.138,Kč vč. DPH. Práce probíhaly o jarních prázdninách. Dokončeno, převzato.
ZUŠ Chomutovská - výměna radiátorů v suterénu objektu (mimo chodby)
Práce prováděla fi.IPSEN ,s.r.o. za smluvní cenu 314.346,07 Kč vč. DPH v 07/2016.
Dokončeno, převzato.
ZUŠ Chomutovská –oprava střechy nad koncertním sálem
Opravu prováděla fi. Dalibor Vopat, Jirkov za smluvní cenu 999.689,90 Kč vč. DPH
v termínu 06-07/2016. Dokončeno, převzato.
4.ZŠ Krušnohorská – oprava sociálních zařízení (2.a 3.NP pavilonu ZVŠ)
Akce byla do rozpočtu města zařazena na základě usnesení ZM č. 17/12/ZM/2016 ze dne
6.4.2016. Opravu prováděla fi. Jirkovská izolační s.r.o. Vrskmaň v termínu od 1.7.2016 do
15.8.2016 za smluvní cenu 1.548.504,30 Kč vč. DPH . Dokončeno, převzato.

ÚDRŽBA OSTATNÍ OBJEKTY
MěÚ čp 1 – sanace omítek v kancelářích v přízemí
Firma ISOTEC spol. s.r.o. prováděla sanační práce dle výsledků měření vlhkosti
v kancelářích MěÚ za smluvní cenu 105.970,59 Kč vč. DPH. Ostatní stavební práce
v součinnosti s fi. ISOTEC prováděla fi p. Drahý za 124.255,-Kč vč. DPH. V termínu od
28.11.2016 do 14.12.2016 probíhalo malování obřadní síně a přípravny . V přípravně byly
provedeny i sanační omítky.
Zámek ČH – restaurování Rytířského sálu
Práce provádí 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. Kontrolní dny probíhají za účasti zástupců NPÚ Ústí
n/Labem.
Areál Horník – oprava ochozů
Opravu ochozů prováděla v loňském roce od 4.5.2015 do 7.11.2015 fi. FISAD s.r.o. Jirkov.
Ze smluvní ceny díla 3.087.918,16 Kč vč. DPH byla u zhotovitele uplatněna pozastávka ve
výši 358.052,57 Kč bez DPH z důvodu popraskaného soklu podlahy. Uvedená vada byla
letos odstraněna. TDI na stavbě zajišťoval p. David Jeřábek za 30.250,- Kč vč. DPH.
MěÚSS Mládežnická – výměna rozvodů SV + TUV
Práce byly zahájeny v 11/2016, termín dokončení prací je 31.3.2017.
Akci zajišťuje fi. Intermont, Opatrný za cenu 4.535.840,-Kč vč. DPH. TDI na stavbě provádí
fi. Reinka za 59.290,- Kč vč. DPH.

MěÚSS Mládežnická 1753 a U Dubu 1562 – výměna náhradního zdroje výtahů (UPS )
Prováděla fi. FANAK s.r.o.Chomutov v objektu Mládežnická za 350.174,-Kč vč. DPH, objekt
U Dubu 273.702,- Kč vč. DPH . Práce dokončeny.
MěÚSS U Dubu 1562 – zasíťování lodžií proti ptactvu
V termínu od 21.3 do 29.4.2016 prováděla fi. Šterbomat - Patrik Štěrba , Chomutov
zasíťování lodžií za smluvní cenu 270.020,- Kč vč. DPH. Akce dokončena a převzata.

