INVESTIČNÍ AKCE:

Parkoviště před KD – Jirkovské divadlo
Stavbu bude realizovat fi Herkul a.s. Praha za smluvní cenu 4.631.408,95 vč. DPH v termínu
od 04/2016 -06/2016. TDI na stavbě budě zajišťovat fi IMP engineering s.r.o. Praha za cenu
54.450,-Kč vč. DPH.
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 jsou 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 je oprava asfaltového
krytu vozovky v I. etapě, kterou provede zhotovitel stavby na jaře 2016. Jedná se o frézování,
spojovací postřik a položení nové živičné vrstvy. V souladu se smlouvou o dílo bylo
pozastaveno 10% z celkové ceny díla, toto bude vyfakturováno až po převzetí a provedení
opravy živičné vrstvy v 05/2016. Uvedené vady nebrání užívání, po doložení všech dokladů
bude požádáno o kolaudaci. 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.
Rozšíření kamerového systému - Olejomlýnský park
Akci realizuje fi. SATCA technik s.r.o., Praha za smluvní cenu 647.984,79 Kč vč. DPH
v období od 03 – 05/2016. TDI na stavbě bude provádět fi. IMP engineering s.r.o. Praha za
cenu 24.200,- Kč vč. DPH. Součástí díla je položení optické sítě a dodávka a montáž pěti
kamer do Olejomlýnského parku.
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.
Rekonstrukce komunikace v ul. Studentská
V současné době je připraveno výběrové řízení na dodavatele stavby, po odsouhlasení bude
vyhlášeno. Stavba bude realizována v období od 06 – 10/2016. Součástí stavby je
rekonstrukce komunikace, chodníků, vybudování cyklostezky, odvodnění zpevněných ploch a
nové veřejné osvětlení.
Rekonstrukce komunikace v ul. Palackého – II.etapa včetně cyklostezky ul. Palackého –
Červený Hrádek u koupaliště
V současné době se zpracovává výběrové řízení na dodavatele stavby, po odsouhlasení bude
vyhlášeno. Stavba bude realizována v období od 05 – 09/2016. Součástí stavby je
rekonstrukce komunikace, odvodnění zpevněných ploch a vybudování cyklostezky. Jedná se
o úsek od autobusového nádraží až pod křižovatku ul. Palackého a ul. Mostecká.
Pumptrack – dráha pro cyklosport
Akci bude realizovat 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 bude umístěna v části bývalého
fotbalového hřiště v Olejomlýnském parku.

Výcviková louka pro psy v Olejomlýnském parku
Výcviková louka bude oplocena pletivem a součástí bude i několik výcvikových prvků, koše
na psí exkrementy a lavičky. V současné době jsou vyřizovány souhlasy se stavbou.
Předpokládaný termín realizace je od 06 – 08/2016.
Rekonstrukce bezpečnostního přelivu kachního rybníka – Svahová
V současné době zpracovává Ing. Pavel Král, Chomutov projektovou dokumentaci včetně
vyřízení potřebných povolení. Poté bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele.
Předpoklad zahájení prací 06-07/2016.
Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Budovatelů
Stavbu bude realizovat fi. RRR spol. s r.o. Chomutov za smluvní cenu 2.888.379,- Kč vč.
DPH v období od 04 – 06/2016. TDI na stavbě bude provádět fi. IMP engineering s.r.o. Praha
za cenu 48.400,- Kč vč. DPH. Po uzavření smlouvy o dílo bude dodavateli předáno staveniště.
Součástí stavby je rekonstrukce komunikace a chodníků a vybudování nového chodníku a
nového kontejnerového stání.
Rekonstrukce komunikace v ul.Vinařická včetně nových parkovacích míst
Stavbu bude realizovat fi. SMP CZ, a.s. Praha za smluvní cenu 2.763.856,19 Kč vč. DPH
v období od 03 – 05/2016. TDI na stavbě bude provádět fi. IMP engineering s.r.o. Praha za
cenu 48.400,- Kč vč. DPH. Po uzavření smlouvy o dílo bude dodavateli předáno staveniště.
Součástí stavby je rekonstrukce komunikace a vybudování nových parkovacích stání.
Rekonstrukce schodiště ul.Studentská, Školní a Pod Přivaděčem
Akci bude realizovat fi. JM Mikulášek s.r.o. za smluvní cenu 1.293.568,72 Kč vč. DPH
v období od 05 – 07/2016. Předmětem stavby je rekonstrukce tří stávajících schodišť včetně
přístupových chodníků.
Vybudování cyklostezky od ul. Dvořákova k ul. Smetanovy Sady
Akci realizuje fi. FISAD s.r.o. Jirkov za smluvní cenu 1.159.650,- Kč vč. DPH. Předání
staveniště proběhlo dne 1.3.2015, termín dokončení je do 31.5.2016. TDI zajišťuje fi SM
projekt s.r.o. Chomutov za cenu 54.450,-Kč vč. DPH.
Vybudování chodníku a rekonstrukce návsi Březenec – 1. část
Realizace 1. části stavby bude zahájena v 07/2016. V letošním roce bude zahájena výstavba
chodníku v blízkosti návsi na Březenci. Součástí stavby budou dále dvě autobusové zastávky,
lavičky a přístřešek pro turisty na návsi. V následujícím roce pak bude akce dokončena.
Zpřístupnění ostrůvku v zámeckém rybníku
Akci realizuje fi. ROCKNET s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 432.460,-Kč vč. DPH. Dne
8.3.2016 bylo firmě předáno staveniště, termín dokončení díla je 31.5.2016. TDI na stavbě
provádí fi. IMP engineering s.r.o. Praha za smluvní cenu 24.200,-Kč.
Demolice bytového domu čp. 1144 v ul. Osvobození
Akci bude realizovat fi. FISAD s.r.o. Jirkov za smluvní cenu 1.674.674,91 vč. DPH v termínu
04-06 /2016. TDI na stavbě bude provádět fi IMP engineering s.r.o. Praha za cenu 24.200,Kč vč. DPH. Koordinátora BOZP bude zajišťovat Ing. Pavel Nuslauer , Chomutov za 14.900,Kč. Na akci bude požádáno o dotaci , kterou poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj z
programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". 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.
Možnost přidělení dotace je až do výše 80 % nákladů na demolici.
Zámek ČH – rekonstrukce podlah v arkádových chodbách
V současné době zpracovává fi. SM Projekt spol. s.r.o. realizační projektovou dokumentaci na
rekonstrukci podlah za smluvní cenu 66.550,- Kč vč. DPH s termínem dokončení do
30.4.2016. Poté bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele prací. Předpoklad zahájení
prací 09-10/2016, bude upřesněno s KVIZ p.o.
Rekonstrukce budovy čp. 5
V současné době je zadáno zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy čp. 5,
Jirkov pí. Opatrné, Most za smluvní cenu 46.500,- Kč. Projektová dokumentace bude
dopracována v průběhu 03/2016. Poté bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele.
Zpevnění stanovišť pro separaci a velkokapacitní kontejnery
V letošním roce bude nově zpevněno stanoviště na BIO v ul. Obránců Míru a stanoviště na
svoz komunálního odpadu a BIO v ul. Na Stráni. Nyní čekáme na územní souhlas. Stavbu
bude provádět fi. Krušnohorské služby a.s. v předpokládaném termínu 05/2016.
Autobusové zastávky v ul. Studentská
Součástí akce je výměna 2 kusů autobusových zastávek v ul. Studentská, kterou plánujeme až
po dokončení rekonstrukce komunikace v ul.Studentská, tj. v období od 09 -11/2016.
Autobusové zastávky budou typově odpovídat již vybudovaným stávajícím.
Přechody pro chodce v ul. Palackého
Jedná se o vybudování dvou bezpečných přechodů včetně osvětlení v blízkosti učiliště
v ul.Palackého. Nyní město čeká na převod pozemku z vlastnictví ÚZSVM. Poté bude podána
žádost o stavební povolení a následně vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele..

ÚDRŽBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. MŠ Na Borku- oprava chodníků v areálu zahrady
Opravu budou provádět Krušnohorské služby a.s. V současné době se zpracovává cenová
nabídka. Na akci bude použita zámková dlažba, která se bude demontovat při realizaci
investiční akce „Parkoviště před KD Jirkov“.

ÚDRŽBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
2. ZŠ Studentská -oprava horkovodu pod bazénem
Akci realizovala o jarních prázdninách firma 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 –mi učebnách realizovala firma 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-ti 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 učebnách (litinové za deskové) –I. etapa
Bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele díla. Práce budou probíhat v 07/2016.
ZUŠ Chomutovská –oprava střech na koncertním sálem
V současné době probíhá zpracování podkladů a výkazu výměr pro výběrové řízení a
samotnou realizaci.

ÚDRŽBA OSTATNÍ OBJEKTY
MěÚ čp 1 – sanace omítek v kancelářích v přízemí
Firma ISOTEC , která v minulosti prováděla venkovní injektáž, proměří vlhkost zdiva a
navrhne další postup.

Zámek ČH – restaurování Rytířského sálu
Práce bude provádět 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.
MěÚSS Mládežnická – výměna rozvodů SV + TUV
Práce budou zahájeny v 10/2016 s tím, že předpoklad ukončení prací je 03/2017.
Bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele díla.
MěÚSS Mládežnická – výměna akumulátorů ,ventilátorů a kondenzátorů u záložního
zdroje UPS 2 výtahů
Probíhá příprava poptávkového řízení.
MěUSS U Dubu 1562 – zasíťování lodžií proti ptactvu
V termínu 04-05 /2016 bude provádět p. Patrik Štěrba , Chomutov za smluvní cenu 270.020,Kč vč. DPH.

