Žádost o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím
v aktuálním znění

Žadatel:
zastoupen osobou:
V Praze dne 06.01.2022
Věc: Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022, respektive seznam stavebních projektů,
které jsou plánovány městem/obcí na rok 2022 a budou financovány z rozpočtů města/obce nebo z jiných veřejných
rozpočtů

Dovoluji si Vás oslovit za společnost
která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele
informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny
společnost
která má celoevropskou působnost.
V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb,
stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom sVámi rádi navázali spolupráci v poskytování informací
k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.
Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o
poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022.
U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to:

název projektu
stručný popis projektu
rozpočet projektu v mil. kč
plánovaný termín započetí projektu
lokalita stavby
zajištěno financování projektu ANO / NE
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší prosby
nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše plánovaných investičních záměrů. V případě, že
s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.

Pro zaslání kopií plánovaných investičních záměrů prosím využijte datové schránky

nebo email
Pro zaslání přehledu (nové informace) prosím využijte stejné datové schránk

taktéž email
V případě jakýchkoliv dotazů o vysvětlení, či doplnění nějaké informace se na nás prosím neváhejte obrátit, jak
telefonicky, tak písemně na níže uvedené kontakty.

Předem Vám děkuji za spolupráci.
S přáním úspěšného dne

Město Kravaře

*MUKRX00C4KN1*

Náměstí 43

MUKRX00C4KN1

747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ-:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

2022-01 -06 00:00:00.000000
MUKR 386/2022
Ing. Walter Kocián

14.1.2022

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Na základě Vaši žádosti o zaslání investičních plánů, respektive seznamu stavebních projektů
financovaných městem Kravaře v roce 2022, posílám seznam stavebních projektů, které byly
schváleny a budou městem Kravaře realizovány v roce 2022:

1. Rozšíření hřbitova Kravaře - Kouty
a)
b)
c)
d)

Popis projektu:
• 1. Etapa rozšíření hřbitova (komunikace, inženýrské sítě, kolumbárium)
Rozpočet projektu: 19,7 miL Kčvč. DPH
Z toho v roce 2022: 7 mil. Kč vč. DPH
Termín realizace: 05 -11/2022
Financování zajištěno

2. MŠ Kouty
Popis projektu:
• Jedná se o provedení nástavba a přístavba školy, oprava sociálních zařízení
a) Rozpočet projektu: 2,7 mil. Kč vč. DPH
b) Z toho v roce 2022: 2,7 mil. Kč vč. DPH
c) Termín realizace: 6/2022 -9/2022
d) Financování zajištěno
3. Snížení energetické náročnosti v městě Kravaře - Veřejné osvětlení - II. Etapa
Popis projektu:
• Jedná se rekonstrukce části veřejného osvětlení města
a) Rozpočet projektu: 1,9 mil. Kčvč. DPH
b) Z toho v roce 2022: 0,18 mil. Kč vč. DPH
c) Termín realizace: 01/2022-04/2022
d) Financování zajištěno

4. Sportovní centrum Olšinky
a)
b)
c)
d)

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
ID DS: iv5bfnz

Popis projektu:
• Jedná se o provedení realizace přestavby sportovního centra
Rozpočet projektu: 13,9 mil. Kč vč. DPH,
Z toho v roce 2022: 11,5 mil. Kč vč. DPH
Termín realizace: 01/2022-11/2022
Financování zajištěno

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00- 15:00
7:00- 12:00

ČJ.: MUKR

386/2022

5. Křižovatka Kostelní x Štěpánkovická
Popis projektu:
• Jedná se o úpravu tvaru křižovatky
a) Rozpočet projektu: 0,85 mil. Kč bez DPH
b) Z toho v roce 2022: 0,85 mil. Kč vč. DPH
c) Termín realizace: 05-06/2022
d) Financování zajištěno

6. Terapeutické dílny
a)
b)
c)
d)

Popis projektu:
• Jedná se o novostavbu objektu
Rozpočet projektu: 11,9 miL Kč bez DPH
Z toho v roce 2022: 8 mil. Kč vč. DPH
Termín realizace: 5/2022-5/2023
Financování zajištěno

7. Základní umělecká škola Kravaře - modernizace kotelny
Popis projektu:
• Jedná se o modernizaci plynové kotelny
a) Rozpočet projektu: 0,35 mil. Kč vč. DPH
b) Z toho v roce 2022: 0,35 mil. Kč vč. DPH
c) Termín realizace: 07/2022-08/2022
d) Financování zajištěno

8. Základní škola Kravaře - projektová dokumentace přestavby tělocvičny
a)
b)
c)
d)

Popis projektu:
• Jedná se o kompletní PD přestavby a modernizace tělocvičny
Rozpočet projektu: 2,5mil. Kč vč. DPH
Z toho v roce 2022: 2,5 mil. Kč vč. DPH
Termín realizace: 06/2022-12/2023
Financování zajištěno

9. Základní škola Kravaře - Kouty
Popis projektu:
• Jedná se o stavební úpravy učebny IT
a) Rozpočet projektu: 0,65 mil. Kč vč. DPH
b) Z toho v roce 2022: 0,65 mil. Kč vč. DPH
c) Termín realizace: 04/2022-06/2022
d) Financování zajištěno
v

10. MS Petra z Kravař - nástavba pavilonu, parkoviště a okolních úpravy

a)
b)
c)
d)

Popis projektu:
• Jedná se o realizaci nástavby a přestavby pavilonu mateřské školy, parkoviště
a okolních úprav
Rozpočet projektu: 28,5 mil. Kč vč. DPH
Z toho v roce 2022: 10,05 mil. Kč vč. DPH
Termín realizace: 01/2022-05/2023
Financování zajištěno

11. Hasičárna Kouty
Popis projektu:
• Jedná se o výměnu krytiny střechy a opravu stropu
a) Rozpočet projektu: 0,8 mil. Kč vč. DPH
b) Z toho v roce 2022: 0,8 mil. Kč vč. DPH
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ČJ.: MUKR
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c) Termín realizace: 05/2022-08/2022
d) Financování zajištěno

S pozdravem

Ing. Walter Kocián
Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby
Městského úřadu Kravaře
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