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1)

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje předložený upravený návrh investičních akcí na rok 2017.
2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce projednala a usnesením č. 534/16 doporučuje Zastupitelstvu města Žatce
schválit předložený upravený návrh investičních akcí na rok 2017.
Úpravy dle rady města:
Tabulka Návrh investic a oprav pro rok 2017:
Posunuto na konec tabulky: - Technická infrastruktura Pod kamenným vrškem v Žatci 3.etapa
Vypuštěno: - Propojka ulic Elišky Krásnohorské / U Flóry
- Předláždění ulice Jiráskova (pozn. ulici pouze opravit)
Přesunuto do tabulky Akce realizované pouze v případě zajištění finančních prostředků:
- Workoutové hřiště
- Výstavba, rekonstrukce a modernizace VO
- Veřejné osvětlení v ulici Denisova
- Tribuna na fotbalovém stadionu Slavoj
Doplněno (přesun z tabulky Akce realizované pouze v případě zajištění finančních
prostředků): - Sběrný dvůr
- Sběrné síť - kontejnery
- Místní části Milčeves, Bezděkov, Trnovany, Velichov, Radíčeves,
Záhoří
Tabulka Akce realizované pouze v případě zajištění finančních prostředků:
Vypuštěno: - Lesní cesta na p.p.č. 803/1 v k.ú. Lhota u Nečemic
Přesunuto do tabulky Návrh investic a oprav pro rok 2017:
- Sběrný dvůr
- Sběrné síť - kontejnery
- Místní části Milčeves, Bezděkov, Trnovany, Velichov, Radíčeves,
Záhoří
Doplněno (přesun z tabulky Návrh investic a oprav pro rok 2017):
- Workoutové hřiště
- Výstavba, rekonstrukce a modernizace VO

-

Veřejné osvětlení v ulici Denisova
Tribuna na fotbalovém stadionu Slavoj

Předkládáme k projednání upravený návrh investičních akcí na rok 2017. Návrh byl projednán na
minirozpočtovém výboru dne 9.11.2017.
Minirozpočtový výbor v návrhu investičního plánu 2017 doporučil upravit:
- vypuštění variantního řešení ul. Nákladní (zůstala varianta 2),
- doplnění tribuny na fotbalovém hřišti Slavoj
- u rozpisu přehledu projektových dokumentací opravit ř. 10 Nerudovo nám. (které bylo 2x)
přepsáno na Husitské nám.
Takto upravený investiční plán 2017 byl předložen radě města dne 21.11.2016. Na základě vzešlé
diskuze byl materiál odložen. ORMM obdržel dva podněty na úpravu návrhu investičního plánu:
1. podnět:
- u p.č. 13 Úprava ceremoniálních ploch a okolí památníku Malína dopsána poznámka možnost požádání o dotaci Ústecký kraj
- u p.č. 14 Workoutové hřiště do poznámky připsáno - možnost dotace
- u p.č. 17 Rekonstrukce Horovy ulice II etapa upravena poznámka - zahájení realizace 2017
a dokončení 2018 v návaznosti na rekonstrukci objektů v majetku Pivovar Žatec
- u p.č. 20 ZŠ Komenského alej, výměna střešní krytiny - doplněno vč. poškozených částí
krovu.
- do tabulky akce realizované pouze v případě zajištění finančních prostředků dopsat
Cyklotrasu Žatec - Bezděkov, regenerace panelových sídlišť zde je pod p.č. 20 u tabulky
Akce realizované pouze v případě zajištění finančních prostředků
2. podnět:
Doplnit
nedokončené akce z roku 2016 - byly součástí materiálu pro minirozpočtový výbor
(převáděné akce z roku 2016)
vysoutěžené akce na rok 2017 - Revitalizace nám. Poperinge, Rekonstrukce ul. Erbenova,
Rekonstrukce příjezdové komunikace v obci Radíčeves, Lesní putování s Hopíkem (dotace)
sběrný dvůr i bez dotace
dokončení úprav návsí v Bezděkově a v Radíčevsi, byly naplánovány 2.0 mil.Kč - akce
jsou naplánovány, v Radíčevsi zahájeno - finance budou převedeny na rok 2017
realizovat další dvě návsi v obcích, k tomu vyčlenit 2.0 mil.Kč
ZŠ Komenského alej, provést opravu spojů plechů, technologie údajně je, nátěr plechů,
chemické ošetření krovů a sanace již případně míst napadených - PD rekonstrukce střechy byla
zpracována v roce 2013. Zadání PD předcházela prohlídka střešní krytiny z roku 2009, kdy bylo
postaveno lešení a byl na střechu přístup při opravě říms a mykologická prohlídka při výskytu
dřevomorky. Již v tomto roce 2009 bylo na základě posudků a prohlídek za účasti klempířů a
dalších odborníků zjištěno, že oprava plechové střešní krytiny s různými stupni sklonu by byla jak
technicky velmi náročná a ekonomicky nevýhodná. Navrženou opravu spojů jednotlivých plechů
takto rozsáhlé střešní krytiny 1992,30 m2 žádný s oslovených zhotovitelů a projektantů
nedoporučoval a ani by za ní nepřevzal záruku. Vlastní plechové šablony jsou v některých místech
značně protenčené v celé ploše a dochází k promočení bednění, z tohoto důvodu byl nátěr
vyloučen jako nevhodný. Sanace dřevěných prvků dle mykologického posudku míst s výskytem
dřevomorky byla prováděna, ale je nutno rozebráním podlah posoudit spodní části krovu, ke
kterému nyní není přístup. Ten měl být dle PD stanoven při rekonstrukci střechy.
Jiráskova ulice, domníváme se, že není zapotřebí provést předláždění, postačí pouze
oprava. Silnice na náměstí jsou ve stejném nebo horším stavu a také nepředlážďujeme.
v návrhu je také ul. Politických vězňů. Po opravě v roce 2015 je propadlá, mělo by se
reklamovat - propad reklamován, v investičním plánu návrh na zpracování PD

komunikace Bezděkov za 6 mil. Kč. Kolik přispějí vodovody a kanalizace? V prosinci
proběhne jednání se správci inž.sítí kde bude toto předjednáno.
Vypustit
propojku EK s ulicí U Flory, řešit zeleným pruhem se zajištěním proti průjezdu
motorovými vozidly - zelený pruh byl, v současnosti vyježděno
Workoutové hřiště – při současných více potřebných záležitostech je zbytečné - řešen
pouze záměr a hledala by se dotace
tech. infrastruktura K.vršek. Neznáme ekonomiku náklady a výnos z prodeje - náklady
budou známy po zpracování dotace, výnosy záleží na schválených podmínkách ZM
Denisova ulice, není tam VO vůbec nebo bude rekonstrukce? Pouze za předpokladu
Dotace viz odkaz níže - VO zde není vůbec, dotace bude prověřena
výstavba, rekonstrukce a modernizace VO – kde? Pouze za předpokladu, že se využije
dotace z MPO z programu EFEKT, který je prodloužen ještě na rok 2017
http://dotace.snadno.eu/MPO-verejne-osvetleni.html - dle potřeby
tribuna na Slavoji
lesní cesta Lhota u Nečemic
Další poznámky:
regenerace panelových sídlišť – omezit. Proč se stále regenerují sídliště a o ostatní lokality
s menším počtem obyvatel se zájem nejeví (okrajové části města – u Západního nádraží ČD, u
Hlavního nádraží ČD, pod kasárnami směrem do Ráje) - regenerace panelových se realizuje
v případě dotace
revitalizace parků – urychlit realizaci – ne r.2018-2019, nerevitalizovat pouze park pod
nemocnicí a pod kostelem, ale zaměřit se i na jiné zelené plochy (u hřbitova, Pod střelnicí) úprava dalších zelených ploch se dělá průběžně
3)

Přílohy

Zápis z jednání minirozpočtového výboru vč. prezenční listiny
tabulka - Upravený návrh investic a oprav pro rok 2017
tabulka - Akce realizované pouze v případě zajištění finančních prostředků
tabulka - příloha k bodu 24 - Projektová dokumentace

Návrh Investic a oprav pro rok 2017
Název, popis

P.č.

Cena z PD/ odhad

Příprava

Stav 2017

Stav 2018

Stav 2019

Poznámka

1

MŠ U Jezu 2224 - rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel

1 500 000 stavební povolení

realizace

doporučení vycházející z revize - kritický stav několikrát již zahořelo

2

Rekonstrukce příjezdové komunikace ke hřišti, Bezděkov

6 000 000

realizace

Celková rekonstrukce komunikací, v koordinaci s rekonstrukcí vodovodu

3

Městská policie - stavba

8 000 000

příprava VŘ, realizace

probíhá zpracování PD na SP, možná dotace MPR-MPZ

4

Výměna výtahu na porodnici vč. přístřešku před vstupem

1 500 000

VŘ, realizace

vč. dočasného zajištění přístupu do patra

5

Rekonstrukce komunikace v ulici Nákladní - varianta 2

2 400 000

6

Oprava mostu N. Belojanise - II. etapa

2 500 000 PD

realizace

7

Propojka cyklostezek úseků č. 5 a č. 4

1 900 000

realizace

8

Rekonstrukce komunikace v ulici Klášterní

2 900 000 PD

realizace

projektová dokumentace k první
realizace 1. části
části

9

Rekonstrukce příjezdové komunikace k RD v obci Velichov

3 100 000 PD

realizace

10

Oprava chodníků v ulici Nádražní schody

1 900 000

realizace

v první části by se jednalo o opravu dlážděné komunikace od Kruhového náměstí po křižovatku s ul. Karla IV. (cena
2.4mil. Kč), v druhé části o opravu asfaltového povrchu od křižovatky s ul. Karla IV. až k ulici Plzeňská včetně všech
navazujících úprav (rozšíření komunikace, sjezd k parkovacímu domu, odbočovací pruh k divadlu, apod.)

realizace 2. části

nutno provést v návaznosti na I. etapu, jedná se o opravu mostního svršku (komunikace, dilatační spáry, odvodnění,
zábradlí), jedná se o konečnou fázi opravy mostu, možnost dofinancování z nevyčerpaných finančních prostředků z I.
etapy (cca 700.000 Kč)
Podmínka od SFDI, na jejíž základě byly přiděleny dotace, jedná se o opravu stávající komunikace (obruby, nový
asfaltový povrch)
PD zpracována, celková rekonstrukce komunikací, v koordinaci s rekonstrukcí vodovodu
PD zpracována, nevyhovující stav, nutná výměna původní pojezdové vrstvy – bet. panely, v koordinaci s rekonstrukcí
vodovodu
pokračování rekonstrukce v návaznosti na opravu spodní části

11

Úprava ceremoniálních ploch a okolí památníku Malín

12

Rekonstrukce Následné péče

800 000 PD

13

Rekonstrukce Horova ulice - II. etapa

14

ZŠ Komenského alej 749 - výměna střešní krytiny vč. poškozených částí krovu

realizace

3. etapa
pokračování rekonstrukce v návaznosti na I. etapu, zahájení realizace 2017 a dokončení 2018 v návaznosti na
rekonstrukci objektů v majetku Pivovar Žatec
kritický stav, velká plocha a rozlezlá dřevomorka

PD zpracována, možnost požádání o dotaci Ústecký kraj

15

MŠ Studentská 1230 - oprava zděného plotu vč. vykácení vzrostlých stromů

350 000 studie s odhadem nákladů

realizace

havarijní stav obvodového plotu, vzrostlé stromy narušují oplocení, možná spoluúčast školky

16

MŠ Fügnerova 2051 - oprava uliční části oplocení

250 000 studie s odhadem nákladů

realizace

havarijní stav obvodového plotu, možná spoluúčast školky

17

Projektové dokumentace, aktualizace dle vyhl. 230/2012 Sb. , audity, generely, studie a z toho vplývající požadavky na
dotace

18

PD + příprava + VŘ
2 000 000 PD
14 000 000 stavební povolení

1. etapa

realizace

2. etapa

PD např.zajištění havarijních stavů objektů v majetku města, zateplení veřejných budov, studie využtelnosti včetně
zateplení (viz příloha k bodu 24)

5 000 000

Městský archiv v papírnách

příprava, SP, VŘ

realizace

19

Kuželna v papírnách

příprava, SP, VŘ

realizace

20

Sběrný dvůr

23 700 000

Lze získat dotaci z OPŽP

21

Sběrná síť - kontejnery

15 900 000

Lze získat dotaci z OPŽP

22

místní části - MILČEVES,BEZDĚKOV,TRNOVANY,VELICHOV,RADÍČEVES,ZÁHOŘÍ

23

Technická infrastruktura Pod kamenným vrškem v Žatci - 3. etapa

celkem (návrh investic)

možnost dotace v součinnosti kuželkářským svazem

2 000 000
19 000 000 stavební povolení 15 pozemků

114 700 000

příprava VŘ, zahájení realizace dokončení realizace

stavební povolení na 15 pozemků, probíhá zpracování PD prováděcí a ÚŘ a SP na zbývající 3 pozemky

Akce realizované pouze v případě zajištění finančních prostředků
p.č.

Název, popis

1

Rekonstrukce radnice

4

Domov pro seniory a pečovatelská služba - Oprava fasády a oken

5

3. ZŠ - škola 28. října - generální oprava tělocvičny

6
7

Sesuv svahu ul. Máchova
Příjezdová cesta k 18 RD Bezděkov – II. Etapa

8

Městská knihovna - Obnova domu č.p. 52

9

Rekonstrukce ul. Volyňských Čechů (+VO)

Cena z PD/ odhad Příprava
34 000 000 stavební povolení

Stav 2017

Stav 2018

Stav 2019

Poznámka

realizace

čerpání dotace

stavební povolení

realizace 1 i 2 části

dotace přislíbena na 1.část, v současné době běží výběrové řízení - po VŘ bude známa cena, v prosinci bude na jednání
ZM předložena rozpočtová změna, pokud bude RZ schválena, bude se jednat o převáděné akce z roku 2016, dotace na
2.část již nebude

14 000 000 stavební povolení

příprava + výběrko

realizace

7 000 000
2 900 000 PD
10 000 000 stavební povolení

jediný objekt pro sportovní využití v této lokalitě, dotace případně zajištění finančních prostředků
čekání na dotaci
Návaznost na dokončenou první etapu, již uvolněny peníze na nákup pozemku

realizace

čerpání dotace

4 100 000 PD, stavební povolení

v návaznosti na možnou dotaci SFDI, průběžné financování, dotace až 85%

10

Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská

7 500 000 PD, stavební povolení

v návaznosti na možnou dotaci SFDI, průběžné financování, dotace až 85%

11

Ul. Lounská x Staňkovická

2 000 000

Dešťová kanalizace.

12

Hradby, veřejná zeleň

5 000 000

Dotace MŽP, komplexní řešení

13

Cyklostezka úsek č. 1 a č. 2

5 000 000

V návaznosti na možnost získání dotace ze SFDI, až 85%

14

Rybník Radíčeves

3 000 000 PD

vyčištění rybníka, oprava požeráku - dotace

15

Úprava kontejnerových stání

16

Rekosntrukce ulice Klostermannova

3 500 000

17

studie inovace úspory energií

1 000 000

18

Regenerace panelových sídlišť

19

Cyklotrasa Žatec - Bezděkov

20

Veřejné osvětlení v ulici Denisova

21

Výstavba, rekonstrukce a modernizace VO

22

Workoutové hřiště

23

tribuna na fotbalovém hřišti Slavoj

celkem

500 000

jedná se o zadláždění stávajích nezpevněných ploch kontejnerových stání
realizace
PD

dotace v max. výši 4mil. Kč

6 000 000 studie
900 000
1 000 000
500 000
6 000 000 stavební povolení (11mil.)

113 900 000

celková rekonstrukce komunikací včetně VO cena 3500000

V návaznosti na možnost získání dotace ze SFDI, až 85%
realizace

vybudování nového osvětlení
Postupná výměna VO nebo vybudování (např. Starý vrch)
jedná se o cvičební fitnes prvky pro cvičení, umístění u zimoviště labutí, možnost dotace

příloha k bodu 17 - Projektové dokumentace

Cena z PD/ odhad

Poznámka

1

ZŠ Petra Bezruče 2000 - zateplení a výměna oken

500 000

možnost následně žádat o dotaci

2

MŠ Studenstká 1416 - rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel

200 000

doporučení vycházející z revize - kritický stav několikrát již zahořelo

3
4

MŠ U Jezu 2903 - rekonstrukce sociálního zařízení
PD - Revitalizace Nerudova náměstí

200 000
200 000

5

PD - Rekonstrukce komunikací v ul. Politických vězňů

300 000

příprava kompletní rekonstrukce komunikací, VO, zeleně

6

PD elektroinstalace objektu Polikliniky

nutno dělat po etapách

7

PD rekonstrukce Následné péče

300 000 PD + příprava + VŘ
400 000 PD + příprava + VŘ

8

PD ul. Malínská

200 000

9
10

změna PD Zprůchodnění hradeb za divadlem v návaznosti na věznici
PD - Revitalizace Husitské náměstí

200 000

11

Revitalizace parků - hospodaření s vodou

12

Revitalizace parků - zeleň

13

PD skutečného zaměření PDA + studie

400 000

14

PD propojení regenerace pravého břehu s cyklostezkou - pod Železničním mostem

150 000

celkem

250 000 PD + příprava + VŘ

realizace na tři etapy 2018-2020
realizace 2018 - 2019

500 000

realizace 2018

1 000 000

realizace 2019

4 800 000

