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INVESTIČNÍ AKCE 2008
Sportovní areál u 4.ZŠ
Došlo k přepracování projektové dokumentace s ohledem na vyhlášené dotační
programy (rozdělení projektu na dvě samostatné části – I. část - příjezdová
komunikace, kanalizace a VO, II.část - hřiště). Bylo vyhlášeno výběrové řízení na
zhotovitele I.etapy, kterou vyhrála firma Herkul a.s. Most – Vtelno, která akci provede
za smluvní cenu 14.973.206 Kč. Termín zahájení prací byl stanoven na 29.9.2007.
Termín dokončení v první polovině 12/2008.
Výstavba dětského + víceúčelového hřiště u DDM Paraplíčko
Z důvodu plánovaného prodeje objektu DDM Paraplíčko bylo rozhodnuto o upuštění
od záměru vybudování víceúčelového hřiště na objektu CO krytu pod DDM. Peníze
z této kapitoly budou v rámci odboru majetku města přesunuty do kapitoly údržby
občanské vybavenosti na financování náhradního hřiště v ul. K.Popelky. Hřiště je
v současné době dokončeno.
Výstavba dětského hřiště v ul. B. Němcové
Na tuto investiční akci bylo vyhlášeno výběrové řízení, z něhož vyšel hlavní
dodavatel stavby. Akci provádí firma Prolemax s.r.o., Plzeň za smluvní cenu 573.252
Kč vč. DPH. V současné době je stavba dokončena.
Vybudování tržiště v ul. Tyršova
Akci provádí firma RRR spol. s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 6.793.620,60 Kč vč.
DPH. Akce je dokončena

Vybudování chodníku do Březence – I. etapa + II. etapa
Na I. etapu (od obchvatové komunikace končící u přivaděče v obci Březenec) je
vydáno stavební povolení, na II. etapu (od konce ul. Žižkova k parkovišti JPB
kovovýroba) bylo vydáno územního rozhodnutí, stavební řízení právě probíhá. Na
realizaci I.etapy bylo vyhlášeno výběrové řízení. Na realizaci předmětné akce byla
vybrána firma RRR s.r.o. Chomutov, která stavbu provede za smluvní cenu
1.433.294 Kč. Termín zahájení prací je stanoven na 10/2008. Termín dokončení je v
12/2008. Druhou etapu chodníku provádí Stavební firma Jaroslav Oršuliak a.s. Akce
je dokončena
Hřbitov Jirkov – kolumbárium
Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace. Tuto akci provádí firma IZ-Real
s.r.o. za smluvní cenu 379.510 Kč vč. DPH. Firma byla vybrána ve výběrovém řízení.
Stavba je v současné době dokončena.
Umístění nové lampy VO – ul. Školní k lávce pod DDM + 2 lampy u 4.ZŠ u
mostu
Se správcem veřejného osvětlení Podnikem služeb Jirkov s.r.o., byla vytipována
vhodná místa pro umístění těchto nových lamp VO. Podniku služeb Jirkov s.r.o. byla
na tuto akci vystavena objednávka za provedení díla v celkové výši 170.157,90 Kč
(vč. DPH). V současné době je akce dokončena.
Vybudování zpevněných stanovišť pro separaci BIO a VKK
S Podnikem služeb Jirkov s.r.o. byla vytipována vhodná místa pro umístění těchto
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stanovišť. Na provádění těchto stanovišť bylo
V současné době jsou stanoviště dokončeny.

vydáno

stavební

povolení.

Vybudování chodníku v ul. Hrdinů – Písečná
Realizaci stavby zajišťoval správce komunikací Podnik služeb Jirkov s.r.o., který
celou stavbu provedl za smluvní cenu 199.877 Kč vč. DPH. Akce je v současné době
dokončena.
Garážová osada Osvobození – vnitřní komunikace
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Celou akci prováděla firma
Stavant s.r.o. Kadaň za smluvní cenu 591.866 Kč, která byla vybrána ve výběrovém
řízení. Stavba je v současné době dokončena.
Garážová osada – Vrskmaňská cesta
Na tuto akci bylo vyhlášeno poptávkové řízení v němž byl uveden celkový rozsah
prací a technologický postup. Ve výběrovém řízení byla na realizaci této akce
vybrána firma Fisad s.r.o., která celou stavbu prováděla za smluvní cenu 917.673 Kč
vč. DPH. Akce je v současné době dokončena.
Zámek Č.H. – technické zázemí –severní křídlo
S ředitelem KVIZ p.o. byl dohodnut rozsah prací, která budou v rámci této investiční
akce v letošním roce provedeny. Jedná se o zhotovení ústředního vytápění v části
severního a v části západního křídla v přízemí zámku Červený Hrádek. Tyto práce
byly objednány u firmy IZ-Real s.r.o, která práce provede za dohodnutou cenu
201.491Kč vč. DPH. Stavba je v současné době dokončena.
Dokončení ubytování na zámku Č.H. 3.etapa
Tato investiční akce je v současné době dokončena.
Sluneční cesta
Výběrovou komisí byla vybrána k realizaci Firma Fisad s.r.o. Jirkov za smluvní cenu
4.892.755,-Kč vč. DPH. Tato akce bude hrazena z dotace „Program rozvoje venkova
ČR“. Akce je v současné době dokončena.
Rekonstrukce výtahů MěÚSS U Dubu a ul. Mládežnická
Tuto akci provádí firma OTIS a.s. za smluvní cenu 3.868.628 Kč vč. DPH. Akce je
ukončena.

