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 2021 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 2021. Resp. seznamu
investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 20212022. 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 2021, pokud obsahuje podrobné informace
k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Způsob poskytnutí informací:
-zaslání na e-mailovou adresu:
Žadatel:
AMA, s.r.o., IČO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,
Xxx xxxx
AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Tel.: 484 847 802
E-mail: xxxxx
V Liberci dne 17.3.2021

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní xxxx,
Město Kaplice jako povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, obdrželo dne 17.03.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací dle tohoto
zákona, ve které žádáte informace týkající se investičních plánů našeho města pro rok 2021,
resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v
letech 2021-2022. Případně jsou-li dokončovány z předchozích let a budou financovány
z rozpočtu města, 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

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace:
Investiční záměry 2021 - 2022
Název projektu

Rekonstrukce
mostu u rybárny

Popis

Kompletní
rekonstrukce
mostní
konstrukce a
komunikace
Křižovatka Na
Stavební úpravy
Vyhlídcekřižovatky, vč.
Českobudějovická parkovacích
stání
Chráněné bydlení Rekonstrukce
budovy na
chráněné
bydlení
Rekonstrukce
Kompletní
komunikace
rekonstrukce
Pivovarská
ulice včetně
inženýrských
sítí
Rekonstrukce
Rekonstrukce a

Projektová
kancelář
Ing. Hynek
Brázda

Ing. Fr. Stráský
ATELIER SIS

Plánovaný
termín VŘ/
realizace
Dodavatel
SWIETELSKY
stavební
s.r.o./ v
realizaci
VŘ 2021,
realizace
2021-2022

Finanční
objem/zdroje
financování
3 000 000 Kč bez
DPH/vlastní

3 400 000 Kč bez
DPH/vlastní, dotace

Ing.Arch.Arnošt VŘ 2021
Jankó
Realizace do
2024

26 mil. Kč bez
DPH/vlastní, dotace

Ing. Fr. Stráský
ATELIER SIS

VŘ /
Realizace
2021 - 2023

Předpokládaná
hodnota
6 000 000 Kč bez
DPH / vlastní

Ing. Josef

VŘ /

4 500 000 Kč bez

chodníků
Pohorská
Parkoviště
Hradiště

Nástavba u ZŠ
Fantova
Chodník Mostky

Parkoviště
Dlouhá ,
Pohorská a Tržní
Rekonstrukce
koupaliště
Rekonstrukce
sportovní haly
Bělidlo
Hájenka

Vodovod a
kanalizace
Pořešín

Ing. Lukáš Bodnár
tajemník

dobudování
chodníků
Vybudování
parkovacích
míst k
rozhledně
Nástavba na
pavilonu dílen
Dobudování
chodníku
v osadě Mostky
Úpravy
stávajících
parkovišť
Rekonstrukce
velkého bazénu
Kompletní
rekonstrukce
sportovního
zařízení
Výstavba
objektu pro
lesní
hospodářství
Vodovod a
kanalizace v
obci

Sauko

Realizace
2020 - 2022
VŘ/Realizace
2021-2023

DPH/vlastní

VŘ/realizace
2021-2023
VŘ /
Realizace
2022
VŘ /
Realizace
2021/2023
VŘ/Realizace
21/21-22
VŘ/
Realizace:
2020 - 2022

11 000 000 Kč bez
DPH/vlastní, dotace
1 300 000 Kč /vlastní

Ing. Špaček

VŘ 2021
/Realizace
21-23

9 000 000 Kč bez
DPH/vlastní

Čevak a.s.

VŘ /
Realizace
2022 - 2024

7 000 000 Kč bez
DPH/vlastní, dotace

Karel Jírovec

AGP – nova
spol s r.o.
--

Ing. Josef
Sauko
INVENTE s.r.o.
HEMA B s.r.o.

4 000 000Kč bez
DPH/vlastní

4 500 000 Kč bez
DPH/vlastní
Příprava projektu
49 mil Kč bez
DPH/vlastní, dotace

