Komentář k plnění investičních akcí v roce 2017
V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny jednak komentáře k investičním akcím, ve kterých byl v roce 2017
proinvestován největší objem finančních prostředků (min. 7 mi.Kč) a oproti tomu i k investičním akcím, které byly
čerpány v minimální výši rozpočtu.

Oddíl 22 – Doprava
§ 2212 Silnice
2661 - Přeložka ulice Mostní po křižovatku Mostní x Březnická
Vlastní akce v době nabývání právní moci pro vydání územního rozhodnutí přerušena z důvodu odvolání správce
konkurzní podstaty Svitu (únikový tunel). Současně vzhledem k dodatečným požadavkům na změny v projektové
dokumentaci (nové zastávky MHD, zpevnění v místě vedení únikového tunelu, atd.) s ohledem na předpokládané
finanční požadavky na přepracování projektové dokumentace jsou současné projekční práce ukončeny. Obratem
připravujeme nové vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace k této veřejné zakázce.
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3108 - Cyklostezka 3 - Příluky - Lužkovice – Klečůvka
Zhotovitel: Eurovia CZ, a.s. Realizace : 07/2017 - 05/2018. Předmětem díla s názvem "Cyklostezka Zlín, PřílukyLužkovice-Klečůvka" je vybudování stezky pro chodce a cyklisty v celkové délce cca 3800 m. Účelem je propojení
místních částí Příluku, Lužkovic a Klečůvky mimo hlavní komunikace. Toto propojení je součástí připravované trasy
pro cyklisty Zlín –Vizovice. Navržená stezka pro chodce a cyklisty bude využívat převážně stávající vedení tras
podél řeky Dřevnice.
3106 - Stezka pro pěší a cyklisty podél Tř.T.Bati, ul. Lorencova-Podvesná XVII.
Zhotovitel: KKS, spol. s r.o. Realizace : od 03/2017, do 12/2017. Předmětem díla byl projekt "Stezka pro pěší a
cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova - ul. Podvesná XVII", který řeší dobudování chybějícího úseku podél
severní strany tř. T. Bati mezi ulicemi Lorencova a Podvesná XVII v délce cca 1 400 m. Stavba byla provedena
částečně souběžně se stávajícím chodníkem, který vykazuje četné povrchové a konstrukční destrukce. Částečně
vede samostatně mimo zastavěné území, v zatravněném úseku. Vlastní cyklostezka bude označena dopravní
značkou C 8 "Stezka pro cyklisty".
2790 - Zlín, ul.Ševcovská a Díly II., úprava uličního prostoru
Z důvodu dodatečných změn a úprav v projektové dokumentaci (doplnění další zeleně a požadavků místních
obyvatel v rámci připomínkování na rozsah parkování) došlo k prodloužení termínu dokončení zpracování
projektové dokumentace a schvalovacího řízení. Realizace se proto připravuje na letošní rok.
Oddíl 23 – Vodní hospodářství
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2551- Kanalizace Klečůvka
Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. Realizace: od 03/2017 do 11/2017. Předmětem díla bylo propojení kanalizace
z obce Klečůvka na hlavní sběrač vedoucí na centrální čistírnu odpadních vod v Malenovicích. Realizací díla došlo
k vybudování gravitační kanalizace, výtlaku a čerpací jímky včetně uvedení povrchů do původního stavu. Na
kanalizaci budou napojeny splaškové vody z jednotlivých nemovitostí. Současně došlo ke zrušení volných výustí,
ze kterých vytékají nedostatečně předčištěné opadní vody do vodního toku, tím je zajištěno plynulé a bezpečné
odvádění odpadních vod na centrální čistírnu odpadních vod, v souladu se zákonem.
2550- Kanalizace Velíková
Smlouva o dílo uzavřena 3.8.2017 s tím, že akce bude zahájena po přidělení dotace, nejpozději však 1.3.2018.
Proces přidělení dotace dosud není uzavřen, a proto byla stavba zahájena 03/2018. Práce probíhají dle
harmonogramu.
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Oddíl 31 – Vzdělávání a školské služby
§ 3113 Základní školy
3186 - Přístavba a rekonstrukce kuchyně ZŠ Slovenská
Zhotovitel: SMO a.s. Realizace: od 03/2017 do 09/2017. Jednalo se o přístavbu a rekonstrukci školní kuchyně.
Projekt řešil novou přístavbu (rozšíření kuchyně a jejího zázemí), rekonstrukci stávající kuchyně (varny), rozšíření
výdejní plochy jídelny a částečnou opravu podzemní kuchyně. Součástí byla i oprava hygienického zázemí
kuchyně, nové gastronomické vybavení, nová vzduchotechnika a nové technické rozvody zdravotní instalace,
ústředního vytápění a elektrorozvodů.
3007 – Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín
Zhotovitel: sport cité + s.r.o. Realizace: od 09/2016 do 08/2017. Předmětem díla byla rekonstrukce stávajícího
areálu sportoviště u ZŠ Zlín, Okružní 4685 (16. ZŠ). Sportoviště slouží pro potřeby 16. ZŠ a v odpoledních a
večerních hodinách pro širokou veřejnost. V rámci výstavby byly provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a
elektřiny.
3183 – Přístavba Základní školy Zlín, Kvítková 4338
V roce 2017 probíhala projekční a inženýrská činnost a následná kontrola ze strany dotačních orgánů. Po
dokončení kontroly byla zahájena veřejná zakázka s termínem podání nabídek 19.4.2018.
Oddíl 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek
5527 – Fond na obnovu Památníku Tomáše Bati
Zhotovitel: Zlínstav a.s. Realizace: od 12/2016. Účelem díla je rekonstrukce a obnova budovy Památníku Tomáše
Bati (bývalého Domu umění) a jeho vrácení do původního stavu a k původní ideové funkci z 30. let minulého
století. Obnovou nemovité kulturní památky dojde ke zlepšení technického stavu budovy a bude připomínkou
charakterových rysů a památky Tomáše Bati.
Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3176 – Zlínský klub seniorů, ul. Kvítková 681
V roce 2017 probíhala projekční a inženýrská činnost. Veřejná zakázka zahájena 9.11.2017, smlouva o dílo
podepsána 26.2.2018.
Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
§ 3612 Bytové hospodářství
3091 – Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Družstevní 4509
V roce 2017 probíhala projekční a inženýrská činnost a následná kontrola ze strany dotačních orgánů. Výběr
dodavatele veřejné zakázky byl schválen v RMZ 9.4.2018, probíhají úkony směřující k podpisu smlouvy o dílo.
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3236 - Revitalizace sídliště Podhoří III.etapa, 2.stavba
Zhotovitel: SMO a.s. Realizace: od 06/2017 do 10/2017. Předmětem plnění veřejné zakázky byla rekonstrukce
pozemních komunikací, parkovišť, chodníků včetně jejich odvodnění, rekonstrukce veřejného osvětlení, doplnění
nového městského mobiliáře a realizaci sadových úprav v prostoru sídliště.
2831 – Rekonstrukce ul. Zámecká, Zlín – Štípa
Veřejná zakázka zahájena 31.7.2017, Smlouva o dílo podepsána 9.11.2017. Stavba zahájena 12/2017, ale
přerušena kvůli klimatickým podmínkám. Nyní opět pokračuje dle harmonogramu.
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Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
2968 - Zpevněná plocha pro úpravu objemného odpadu
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Realizace: od 06/2017 do 09/2017. Předmětem plnění bylo vybudování multifunkční
plochy vč. boxů na odpad, příjezdové komunikace a rozšíření kompostovací plochy vč. boxů na kompost.
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť
3305 – ZOO a Zámek Zlín - Lešná (IČO:90026) - investiční příspěvek na projekt Výběh B "Chovného zařízení
pro slony
Na základě výsledku výběrového řízení je zhotovitelem stavby společnost KKS, spol. s r.o., se kterou byla
uzavřena smlouva o dílo dne 31.10.2017 ve výši ceny za Výběh B 23 622 771 Kč vč. DPH. Stavba byla předána k
realizaci dne 6.11.2017. Termín dokončení díla je stanovený na 24.6.2018. Do 31.12.2017 byly realizovány práce v
hodnotě 4 240 226 Kč vč DPH. K fakturaci a úhradě realizovaných prací dojde až v roce 2018 na základě předání
a převzetí dílčích stavebních objektů. Práce probíhají dle harmonogramu, který je přílohou smlouvy.
3161 – ZOO a Zámek Zlín - Lešná (IČO:90026) - investiční příspěvek na oplocení pozemků
Územní rozhodnutí na oplocení pozemků Karibuni bylo vydáno odborem výstavby Městského úřadu Fryšták dne
16.1.2018. Dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracovávala společnost Masák & Partner s.r.o. Vydání rozhodnutí
předcházelo dořešení vlastnických vztahů k pozemkům, souhlasné vyjádření vlastníků dotčených pozemků, které
doposud nebyly dořešeny, digitalizace daného katastru a rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění fukce
lesa vydané Krajským úřade ZK dne 20.12.2017. V současné době probíhá kontrola zpracované prováděcí
dokumentace a dokumentace pro zadání stavebních prací, kterou zpracovává společnost LP projekce s.r.o. V
měsíci dubnu bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaným termínem zahájení stavby je
červen 2018, tak aby nehocházelo ke kolizím se stavbou Výběhu B. Předpokládaný termín dokončení realizace
stavby je listopad 2018. V roce 2017 bylo vyčerpáno 32 575 Kč.
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1705 – Obnova dětských hřišť dle koncepce
V roce 2017 byly kompletně rekonstruovány dvě dětské hřiště na Jižních Svazích. Hřiště č.234 a č.235 na ul.
Budovatelská. Dále proběhla kompletní výměna herních prvků na hř. č. 214 na Jižních Svazích. Byly dodány nové
herní prvky na hř. č. 451 na Jižních Svazích na ul.Zelinova a na hř. č.7 na Benešově nábřeží. Byla dokončena
kompletní rekonstrukce dětského hřiště se sportovištěm a workoutovou sestavou na Podhoří hř.č.315. Na Příluku
hř.č.40 byla vyměněna lanová dráha. Na Podhoří na ul. Svatopluka Čecha hř. č.318 byla realizována kompletní
rekonstrukce pryžového povrchu. Proběhly větší rekonstrukce oplocení na 11 veřejných dětských hřištích a
sportovištích v různých lokalitách Zlína. Byla dokončena Velískova zahrada v Malenovicích. Ve Velikové hř.č. 385
proběhla kompletní výměna herních prvků. Ve Lhotce u Zlína byla naistalována lanová dráha pro děti. Na stezce
zdraví na Tlusté hoře byla provedena rekonstrukce a doplnění herních prvků. Investováno bylo i do dílčích
rekonstrukcí několika dalších hřišť, kde byly provedeny rekonstrukce dopadových ploch, herních prvků, laviček,
výroba tří nových herních domků a instalovány nové herní prvky. Byla zpracována projektová dokumentace na
rekonstrukci veřejně přístupného sportoviště č. 216 na Jižních Svazích na ul. Slunečná. Řešila se studie prostoru
kolem úřadovny ve Velikové. Na Salaši se zpracovávala studie na víceúčelové hřiště. Na stavebních pracích,
dodávkách herních prvků a projektech se podílely tyto firmy: Pavlacký, Stavosport, sport cité, Lídl, Sapekor, 8D,
Bonita, Hras, Onyxwood, Berger huck, Lefay, Metal pro industry, Colmex, Welde, Pila Pešl, Taš Stappa, Handy
Corp, MNO Polášek, TSZ, Hajtr, Eurogame, SZÚ a další.

Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy
§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení
3030 - Rozšíření protipovodňového a varovného monitorovacího systému SMZ
Zhotovitel: Colsys s.r.o., HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. Ukončeno - dílo předáno dne 14. 11. 2017 (rozšíření
systému LVS a VIS + digitální povodňový plán ORP Zlín). Projekt "Rozšíření protipovodňového varovného a
monitorovacího systému statutárního města Zlína" realizovali Oddělení krizového řízení a obrany, Odbor životního
prostředí a zemědělství, Oddělení koordinace projektů a Městská policie Zlín. Projekt tvoří: 368 obousměrných
hlásičů,1 ks. digitální převaděče signálu, 1 ks hladinoměr potoku Baláš, Digitální povodňový plán ORP Zlín, 1 ks
srážkoměr v Malenovicích. V současné době máme ve Zlíně na protipovodňové opatření: celkem: 1 050 ks
hlásičů, 5 ks elektronických hlasových sirén, 4 ks digitální převaděče signálu, 4 ks hladinoměry řek, 3 ks
srážkoměry, dále digitální povodňové plány města Zlín a ORP Zlín.

34

