From: xxxxx
Sent: Thursday, January 11, 2018 10:33 AM
To: mesto@kravare.cz
Subject: Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

Obsah žádosti/dotazu:
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2018 a projektu RSP
(registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás
žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či
obce pro rok 2018. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2018-2021. Případně jsou
dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města,
obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.
U těchto projektů prosím uveďte:

-název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení,
popř. výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2018, pokud obsahuje
podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Způsob poskytnutí informací:
-zaslání na e-mailovou adresu: XXX
Žadatel:
xxxx
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,
xxxx
V Liberci dne 11.1.2018
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Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře
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VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
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E-MAIL:

11.1.2018
MUKR 2103/2018
MUKR 84.1
Ing. Walter Kocián
553 777 941
553 777 922
walter.kocian@kravare.cz

DATUM:

15.01.2018

AMA, s.r.o.
Voroněžská 20/144
46001 Liberec

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 2018, posílám seznam stavebních projektů, které byly
schváleny a budou městem Kravaře realizovány v roce 2018:
1. Rozšíření hřbitova Kravaře – Kouty
a) Popis projektu:
 Jedná se o přeložku VN hřbitova Kravaře – Kouty
b) Rozpočet projektu: 1,5 mil. Kč bez DPH
c) Projektant: Ing. Arch Adam Weczerek
d) Termín výběrového řízení: proběhlo v režii ČEZ Distribuce, a.s.
e) Termín realizace: 09-10/2018
 Projekt pro SP 1. Etapa rozšíření hřbitova
Rozpočet projektu: 1,5 mil. Kč bez DPH
Termín výběrového řízení: 2/2018
Termín realizace: 03-12/2018

2. Rekonstrukce chodníků ulice Bezručova, Nádražní
a) Popis projektu:
 Jedná se o rekonstrukci chodníků po jedné straně jmenované komunikace
b) Rozpočet projektu: 1,32 mil. Kč bez DPH
c) Termín výběrového řízení: 07-08/2017
d) Termín realizace: 09-11/2017

3. Vybudování cyklostezky Kouty- Dolní Benešov -Zábřeh
a) Popis projektu:
 Jedná se o novostavbu cyklostezky, navazující na stávající cyklostezku č. 55,
v úseku Kravaře-Kouty do Dolního Benešova – Zábřehu o délce 3,3 km
Projektant: SHB a.s. Ostrava
b) Rozpočet projektu: 15 mil. Kč bez DPH
c) Termín výběrového řízení: 02-05/2018
d) Termín realizace: 6/2018 -12/2018

4. Inženýrské sítě v lokalitě Böhmova
a) Popis projektu:
Jedná se o výstavbu IS vč. komunikace pro výstavbu RD a BD
Projektant: Slezská Projektová společnost s.r.o. Opava
www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz

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
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b) Rozpočet projektu: 11 mil. Kč bez DPH
c) V průběhu prací, zhotovitel: Strabag a.s.
d) Termín realizace: 04/2018 – 04/ 2018

5. Dokončení účelové komunikace Lelkova
a) Popis projektu:
 Jedná se o provedení dešťové kanalizace, obrub a asfaltového povrchu
b) Rozpočet projektu: 0,35 mil. Kč bez DPH
c) Termín výběrového řízení: 03/2018
d) Termín realizace: 04/2018

6. CVČ – zateplení průjezdu, rekonstrukce schodiště
a) Popis projektu:
 Jedná se o provedení stavebních úprav centra volného času
b) Rozpočet projektu: 0,5 mil. Kč bez DPH
c) Termín výběrového řízení: 04/2018
d) Termín realizace: 07-08/2018
e)

7. Městský úřad – zateplení průjezdu a střechy
a) Popis projektu:
 Jedná se o zateplení částí bývalého kláštera
b) Rozpočet projektu: 0,15 mil. Kč bez DPH
c) Termín výběrového řízení: 07/2018
d) Termín realizace: 07-08/2018

8. Terapeutické dílny
a) Popis projektu:
 Jedná se o novostavbu objektu
b) Rozpočet projektu: 9,3 mil. Kč bez DPH
c) Termín výběrového řízení: 07/2018
d) Termín realizace: 08/2018-05/2019

9. Základní škola Kouty – přístavba učebny, vestavba archivu
a) Popis projektu:
 Jedná se o přístavbu objektu školy + půdní vestavbu
b) Rozpočet projektu: 6,2 mil. Kč bez DPH
c) Termín výběrového řízení: 07/2018
d) Termín realizace: 08/2018-05/2019

10. MŠ Petra z Kravař - sociální zařízení 2. N. P., modernizace kotelny
a) Popis projektu:
b) Jedná se o rekonstrukce části sociálního zařízení mateřské školy + modernizace
plynové kotelny
c) Rozpočet projektu: 0,82 mil. Kč bez DPH
d) Termín výběrového řízení: 05/2018
e) Termín realizace: 07/2018-08/2018

11. Rekonstrukce veřejného osvětlení
a)
b)
c)
d)

Popis projektu:
Jedná se o rekonstrukce části veřejného osvětlení města
Rozpočet projektu: 1,37 mil. Kč bez DPH
Termín výběrového řízení: 05/2018
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e) Termín realizace: 07/2018-10/2018

12. Přechod pro chodce
a)
b)
c)
d)
e)

Popis projektu:
Jedná se o zřízení nového přechodu se semaforem
Rozpočet projektu: 0,9 mil. Kč bez DPH
Termín výběrového řízení: 03/2018
Termín realizace: 06/2018-07/2018

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