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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní Baboráková,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace, učiněné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi dne 12. 1. 2015, Vám sděluji seznam stavebních projektů,
které jsou v současné době plánovány městem Přelouč na rok 2015 a které budou financovány
z rozpočtu města případně za pomoci získaných dotací. Jedná se o následující akce:
1. RPS – Přelouč, IV. etapa. Jedná se o rekonstrukci chodníků a komunikace včetně VO a
metropolitní sítě v části panelového sídliště v Přelouči. Projektová dokumentace byla
zpracována společností M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové. Rozpočet
projektu cca 7,1 mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu 07/2015, předpokládaný termín
výběrového řízení na zhotovitele 04 -05/2015, závislé na získání státní dotace z MMR.
2. Rekonstrukce kanalizace Jaselská ulice Přelouč. Jedná se o celkovou rekonstrukci části
stoky dešťové kanalizace. Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Bohumilem
Ševčíkem, Zbyhněvice 21, 538 03 Heřmanův Městec. Rozpočet projektu cca 800.000 Kč,
plánovaný termín započetí projektu 05/2015, termín výběrového řízení na zhotovitele 03/2015.
3. Rekonstrukce cest městský park Přelouč. Jedná se o rekonstrukci cest (vydláždění
zámkovou dlažbou) v části městského parku včetně gabiónového zpevnění svahových cest.
Projektová dokumentace byla zpracována společností M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02
Hradec Králové. Rozpočet projektu cca 2,1 mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu
05/2015, předpokládaný termín výběrového řízení na zhotovitele 03/2015. Realizace je ještě
závislá na rozhodnutí zastupitelstva města.
4. Sportovní stadion Přelouč – rekonstrukce hřiště a běžecké dráhy. Jedná se o celkovou
rekonstrukci fotbalového hřiště a přilehlé běžecké dráhy. Projektová dokumentace byla
zpracována společností Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek.
Rozpočet projektu cca 14,8 mil. Kč. Plánovaný termín započetí projektu a výběrového řízení
na zhotovitele je závislý na termínu a podmínkách získání dotace z MŠMT.
5. Propojení metropolitní sítě ulice Sportovní – Hradecká Přelouč. Jedná se o novou
výstavbu části rozvodu metropolitní sítě města. Projektová dokumentace je zpracovávána
Ing. Josefem Havlíčkem, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice. Rozpočet projektu cca 300.000
Kč, plánovaný termín započetí projektu 05/2015, předpokládaný termín výběrového řízení na
zhotovitele 05/2015.
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Z roku 2014 přecházejí do roku 2015 následující rozpracované stavební zakázky:
6. Zateplení budovy čp. 687 kino Přelouč. Jedná se o zateplení pláště budovy, podlahy
kinosálu, půdy, výměnu otvorových výplní, nové rozvody ÚT včetně kotelny a klimatizace
kinosálu. Vybraný zhotovitel LANGERONE SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice. Smlouva o
dílo včetně dodatků uzavřena na částku 6,079.702,45 Kč, termín dokončení díla do 30. 5.
2015. Akce je spolufinancována z OPŽP a státního rozpočtu ČR.
7. Protipovodňová opatření města Přelouče. Dodávka a montáž varovného a vyrozumívacího
systému a lokálního výstražného systému. Vybraný zhotovitel Tomáš Mikula – ELMIK, Obora
III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí. Smlouva o dílo uzavřena na částku 6,120.378 Kč, termín
dokončení díla do 30. 4. 2015. Akce je spolufinancována z OPŽP a státního rozpočtu ČR.
Další investiční akce mohou být zařazeny do rozpočtu města v průběhu roku 2015 formou
rozpočtových opatření.
Informace o plánovaných akcích v letech 2016 – 2017 nelze v současné době pro jejich
nejednoznačnost v požadovaném rozsahu poskytnout.
S pozdravem
Miroslav Manžel v. r.
vedoucího Odboru správy majetku

