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 2016 a projektu RSP
(registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás
žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2016. Resp.
seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete
uskutečnit v letech 2016-2018. Případně jsou dokončovány z předchozích
let a budou financovány z rozpočtu města 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 2016, pokud obsahuje
podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Způsob poskytnutí informací:
-zaslání na e-mailovou adresu: info@amamarketing.cz
Žadatel:
AMA, s.r.o., IČO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,
Pavlína Bouzková
AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
V Liberci dne 22.2.2016
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Ţádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Váţená paní,
na základě Vaší ţádosti o poskytnutí informace, učiněné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, kterou jsme obdrţeli dne 22. 2. 2016, Vám sděluji seznam investičních/
stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2016 – 2018, případně jsou
dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za
jejich podpory:
1. Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu - Přelouč
popis projektu: rekonstrukce zázemí sportoviště – výměna původních výplní otvorů za
plastové výplně s izolačním trojsklem, výměna vnitřních dveří, zateplení obvodového pláště,
zateplení podhledů v místnostech pod tribunou, vyspravení zkorodované části ocelové tribuny,
tryskání, nátěry, výměna střešní krytiny tribuny
projektová kancelář: PROJEKTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek,
IČ 288 09 459
finanční rozpočet projektu: 7,100.000 Kč
plánovaný termín započetí projektu: 12/2015
předpokládaný termín výběrového řízení: projekt je v realizaci
2. Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – I. a II. etapa
popis projektu: rekonstrukce veřejného osvětlení se svítidly v LED technologii se vzdálenou
správou s bezdrátovým přenosem dat. Svítidla budou upevněna na třístupňových
bezpaticových stoţárech výšky 7m (hlavní komunikace) a 5m (vedlejší komunikace). V
některých případech budou stoţáry osazeny jednoramenným rovným výloţníkem délky 1 m.
Stoţáry jsou rozmístěny s roztečí max. 37 m. Součástí je i nové kabelové vedení.
projektová kancelář: E-dir s.r.o., Kasalice čp. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, kancelář: Štrossova
291, 530 03 Pardubice, IČ 259 95 138
finanční rozpočet projektu: 3,000.000 Kč
plánovaný termín započetí projektu: 12/2015
předpokládaný termín výběrového řízení: projekt je zadán k realizaci

Město Přelouč
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3. Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy
popis projektu: rekonstrukce vlastní hrací travnaté plochy fotbalového hřiště a přilehlé běţecké
dráhy (ze škváry na tartan) včetně odvodňovacího systému (drenáţe) a zavlaţovacího
systému (artézká studna s rozvody pro závlahu hřiště)
projektová kancelář: PROJEKTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek,
IČ 288 09 459
finanční rozpočet projektu: 13,300.000 Kč
předpokládaný termín výběrového řízení: výběrové řízená bylo zahájeno dne 16. 2. 2016,
příjem nabídek do 14. 3. 2016
poznámka: podána ţádost o dotaci z MŠMT ČR, v případě jejího nezískání existuje moţnost,
ţe projekt nebude realizován
4. Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov
popis projektu: část komunikace - rekonstrukce stávajících chodníků podél silnice III. třídy,
výstavba nového propojovacího chodníku, rekonstrukce stávajících autobusových zastávek,
rekonstrukce a doplnění odvodňovacích prvků komunikace a chodníků, sadové a terénní
úpravy; část veřejné osvětlení - rekonstrukce veřejného osvětlení se svítidly v LED technologii
se vzdálenou správou s bezdrátovým přenosem dat
projekční kancelář: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161
finanční rozpočet projektu: 12,600.000 Kč
předpokládaný termín výběrového řízení: začátek 03/2016
poznámka: projekt je zadáván s moţností podat samostatnou nabídku pouze na rekonstrukci
chodníků nebo pouze na rekonstrukci veřejného osvětlení; podány ţádosti o dotaci ze SFDI
(komunikace) a MPO ČR program EFEKT 2016 (veřejné osvětlení), v případě jejich nezískání
existuje moţnost, ţe projekt nebude realizován
5. Regenerace panelového sídliště U školy – 1. etapa
popis projektu: rekonstrukce stávajících a výstavba nových chodníků, rekonstrukce stávajících
a výstavba nových parkovacích stání a rekonstrukce veřejného osvětlení v LED technologii
v části panelového sídliště; součástí prací jsou i hrací plochy, sadové úpravy, městský
mobiliář a oprava přístřešků na kontejnery
projekční kancelář: OPTIMA, spol. s r.o., Ţiţkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 150 30 709
finanční rozpočet projektu: 9,500.000 Kč
předpokládaný termín výběrového řízení: zatím nerozhodnuto financování, záleţí na dalším
vývoji finanční situace města
6. Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči
popis projektu: rekonstrukce komunikací v celém prostoru Dukelského náměstí (přednádraţí)
včetně části přístupové komunikace od centra města, vybudování zastávek autobusové
linkové dopravy i MHD, rekonstrukce stávajících a zřízení nových parkovacích ploch typu K +
R, umístění metropolitní sítě a kamerového dohlíţecího systému, rekonstrukce veřejného
osvětlení v LED technologii s inteligentním dálkovým ovládáním, městský mobiliář, vegetační
úpravy, výstavba nového parkoviště se 41 parkovacími místy typu P + R
projekční kancelář: M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, úsek projekce Husova
1697, 530 03 Pardubice, IČ 421 95 683
finanční rozpočet projektu: 24,500.000 Kč
předpokládaný termín výběrového řízení: 1. čtvrtletí 2017
poznámka: předpokládá se podání ţádosti o dotaci z IROP – ITI
7. Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči
popis projektu: přístavba nové dvoupodlaţní budovy se dvěma třídami ke stávajícímu objektu
mateřské školy včetně dodávky veškerého zařízení a vybavení, rozšíření plochy zahrady ve
svahovitém terénu pomocí opěrných zdí, výstavba inţenýrských sítí, nového oplocení areálu
částečně ve formě opěrných zdí, doplnění herních prvků
projekční kancelář: Ing. arch Pavel Maléř, CSc, Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice, IČ 131
82 196
finanční rozpočet projektu: 26,500.000 Kč
předpokládaný termín výběrového řízení: 4. čtvrtletí 2016

poznámka: předpokládá se podání ţádosti o dotaci z IROP
Další investiční akce mohou být zařazeny do rozpočtu města v průběhu roku 2016 formou
rozpočtových opatření.
S pozdravem
Miroslav Manţel
vedoucí odboru

