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

Vážená paní magistro,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace, učiněné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi dne 1. 2. 2016, Vám sděluji seznam stavebních projektů,
které jsou v současné době plánovány městem Přelouč na rok 2016 a které budou financovány
z rozpočtu města případně za pomoci získaných dotací. Jedná se o následující akce:
1. Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy. Jedná se o rekonstrukci vlastní hrací
travnaté plochy fotbalového hřiště a přilehlé běžecké dráhy (ze škváry na tartan) včetně
odvodňovacího systému (drenáže) a zavlažovacího systému (artézká studna s rozvody pro
závlahu hřiště). Rozpočet projektu 11 mil. Kč bez DPH, plánovaný termín započetí projektu
06/2016, předpokládaný termín zahájení výběrového řízení na zhotovitele 02/2016, realizace
závislá na získání státní dotace z MŠMT. Oznámeno formou předběžných informací ve
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 7601010029898.
2. Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov. Jedná se o celkovou rekonstrukci chodníků a
veřejného osvětlení podél silnice III/322 18 procházející celou obcí. Rozpočet projektu 10,4
mil. Kč bez DPH, plánovaný termín započetí projektu 06/2016, předpokládaný termín zahájení
výběrového řízení na zhotovitele 03/2016, realizace závislá na získání státní dotace ze SFDI a
programu EFEKT 2016. Podmíněno rovněž schválením financování akce zastupitelstvem
města v 02/2016. Oznámeno formou předběžných informací ve Věstníku veřejných zakázek
pod evidenčním číslem 7601010031188.
3. Regenerace panelového sídliště U školy – 1. etapa. Jedná se o rekonstrukci stávajících a
výstavbu nových chodníků, rekonstrukci stávajících a výstavbu nových parkovacích stání a
rekonstrukci veřejného osvětlení v LED technologii v části panelového sídliště. Součástí prací
jsou i hrací plochy, sadové úpravy, městský mobiliář a oprava přístřešků na kontejnery.
Rozpočet projektu 9,3 mil. Kč bez DPH, plánovaný termín započetí projektu 05/2015,
předpokládaný termín zahájení výběrového řízení na zhotovitele 03/2016. Podmíněno
schválením financování akce zastupitelstvem města v 02/2016.
Další investiční akce mohou být zařazeny do rozpočtu města v průběhu roku 2016 formou
rozpočtových opatření.
S pozdravem
Miroslav Manžel
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