
Investiční akce realizované v roce 2021 

   

název investiční akce cena za investici 
zhotovitel investiční 

akce 
stručný popis investiční akce dotace 

Rekonstrukce 

křižovatky ulic 

Jiráskova, Okružní, 

Selbská  Jateční ve 

městě Aš 

21 780 740,00 Kč 
KV Realinvest s.r.o. - 

stavební část 

 Rekonstrukce a úprava křižovatky ulic 

Jiráskova, Okružní, Selbská a Jateční v 

Aši. Zajištění bezpečnosti chodců 

vybudováním chodníků, autobusových 

zálivů, chodníkových přejezdů, úpravy 

komunikací, zabezpečovacího zařízení 

železničního přejezdu a veřejného 

osvětlení.  

ANO z toho dotace činí   BURETAS s.r.o. - TDI 

5 692 443,00 Kč 
KONTROL s.r.o. - 

Koordinátor BOZP 

Rekonstrukce objektů 

na byty, Nedbalova 

ulice v Aši 

26 813 480,00 Kč 

TERCOM s.r.o. - 

stavební část 
 Stavební úpravy stávajícího objektu 

ubytovny a veřejné jídelny na objekt 

bytového domu. V objektu bude 

vybudováno 27 bytů 

NE 

Ing. Jaroslav 

Radovnický - TDI 

stavba není zatím 

dokončena čerpání je 

uvedeno za rok 2021 

OTS group s.r.o.. - 

Koordinátor BOZP 

S DDM zažívat úspěch 

a radost ve volném čase 

– infrastruktura 

MěDDM Sluníčko 

5 468 030,00 Kč 

SVS 2000 spol. s r.o. - 

stavební část 
stavební úpravy a dodávka nábytku při 

zřízení cvičné kuchně, dílen a učeben v 

MDDM 

ANO 
Ing. Jaroslav 

Radovnický - TDI 

Rekonverze bývalé 

SPŠT v Aši - sociální 

bydlení 

44 234 860,00 Kč 

RMC STAVBY s.r.o. - 

stavební část 

Rekonstrukce bávalého objektu SPŠT 

na objekt s 12 BJ a prostory pro MP 
ANO 

Saffron Universe s.r.o.- 

TDI 

částka za čerpání za 

rok 2020 a 2021 

zbývá konečné 

doúčtování 

OTS group s.r.o.. - 

Koordinátor BOZP 

KAPLAN/KA - 

Společná histori Aše a 

Selbu v časové ose, č. 

239 

64 956 412,00 Kč 

RMC STAVBY s.r.o. - 

stavební část 

 Jedná se o revitalizaci parku, 

přilehlých ploch a stávajících 

kamenných staveb vč. vybudování 

související dopravní a technické 

infrastruktury a dále přístavbu a 

částečnou rekonstrukci objektu 

tenisového kurtu sloužící jako sociální 

zázemí pro návštěvníky parku a 

tenisového klubu. 

ANO 

ATIKING s.r.o.- TDI 

částka za čerpání za 

rok 2021 zbývá 

konečné doúčtování 

KONTROL s.r.o. - 

Koordinátor BOZP 

Rekonstrukce MK 

Údolní, Repulikánská, 

Na Stráni v Aši 

9 632 100,00 Kč 

Stamoza s.r.o. - stavební 

část  Rekonstrukce stávajících komunikací 

v ulicích Údolní, Republikánská a Na 

Stráni vč. parkovacích míst a veřejného 

osvětlení. 

NE 
BURETAS s.r.o. - TDI 

částka za čerpání za 

rok 2021 zbývá 

konečné doúčtování 

OTS group s.r.o.. - 

Koordinátor BOZP 

Projektové dokumentace 

v celkovém objemu za 

rok 2021 

2 354 810,00 Kč       

Celková cena za 

investiční akce 
175 240 432,00 Kč     

 


