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Předmět Žádost o poskytnutí "nformac'

Datum: 11.01.2018 10:23

á RSP
REGISTR STAVEBNÍCH PROJEKTŮ

Žádost o poskytnut" "nformac"

Na základě zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, vás žádáme o sdělení následujkí informace:

Obsah žádosti/dotazu:

V rámci mapováni 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 investičnjch/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 uved'te:
-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 poskytnuti informaci:
-zasláni na e-mailovou adresu: info@amamarketinq.cz či p.bouzkova@amamarketing.cz

V

žadatel:
AMA, s.r.o., IČO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

S pozdravem,
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Žádost o poskytnutí informací

V Liberci dne 11.1.2018
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žádost a poskytnutí informací

Předmět: žádost o poskytnutí informací

Datum: 11.01.2018 13:02
Komu: p.bouzkova@amamarketing.cz, Tajemnik - město Kašperské Hory
<tajemnik@kasphory.cz>

Dobrý den,

na základě Vaši žádosti o informace Vám v příloze zasílám přehled plánovaných stavebních projektů města Kašperské Hory
pro rok 2018,

S popzdravem

jana Slonková

Ing. jana Slonková
majetkový odbor

E-mail: majetekl@ka$phQry.cz

Město Kašperské Hory
Náměstí 1
Kašperské Hory 341 92

Ústředna: +420 376 503 411
E-mail: urad@kasphQry,Cz
Web: http://wwwsumava,neVmukhQ'y/

—Přílohy:

seznam projektů Kašperské Hory 2018.xlsx

majetek1.vcf

17,2 KB

234 bajtů
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Rozpočet
Názvev akce Fáze realizace cena bez DPH

(v mil. KČ) Ý
UR/SP do VR

67,9
Rekonstrukce ČOV Hrad Kašperk v rFaiizaá"" " 4,5 UR do 7.10.2018 13.07.2017

Rekonstrukce cesty na Kašperk v realizaci 2,5 ohl do 21.4.2019 01.09.2017
výstavba cesty na pranýř v realizaci 3,1 SP do 7.11.2019 01.03.2018
Obnova prameniště starý a Nový Ždánov v real'zac' 14,9 SP do 31 12 2017 01 02.2018
Intenzifikace ČOV Kašperské hory v realizaci 17,4 SP do 17.5.2018 11.10.2017

Rekonstrukce Besední ulice pIán 7,0 01.03.2018

Seznam stavebních projektů města Kašperské Hory 2018



investice lucet Druh Nazvev akce IQ
oprava

CELKEM
Smetanova ul. Hřiště - oprava plotu a pískoviště,

3421 Hřiště doplnění zeleně oprava
Vimperská úl. - oprava kamenného zdiva - 1.etapa /před

2212 Komunikac ZŠ/ oprava
K.Hory,Červená,Tuškov a další - oprava dopravního

2212 Komunikac značení oprava

2212 Komunikac K.Hory - Prádlo - oprava zábradlí nad propustkem oprava

2212 Komunikac cesta ke hřbitovu - oprava skládaných kamenných zídek oprava
K.Hory,Červená,Tuškov a další - oprava MK - asfaltace

2212 Komunikac lokálních míst 2x do roka oprava
K.Hory,Červená,Tuškov a další - oprava MK - opravy

lokálních ploch 2x do roka /cementovou stabilizacI,

2212 Komunikac štěrkodrtí/ oprava

2219 Komunikac u kina - oprava schodiště vC. Zábradlí oprava

2219 Komunikac pod kinem - oprava kamenné opěrné zdi oprava
hřbitov - oprava zdi u hlavní brány na hřbitov -1. Etapa

3622 Komunikac prací oprava

3639 Komunikac K.Hory,Červená,Tuškov a další- oprava mobiliáře oprava

K.Hory,Červená,Tuškov a další- letní a zimní údržba

2212 Komunikac komunikací, chodníků a ostatních veř. Ploch služba

Účelové lesnÍ,polnj komunikace, cesty, stezky v majetku

2219 Komunikac města - mýceni, vyřezávky, prořezávky křovin služba

3722 Komunikac K.Hory,Červená,Tuškov a další - svoz směsného odpadu služba

3412 Multifunkč Správa multifunkčnI tělocvičny - pokrytí provozní ztráty služba

3613 nebytový f Čp.95 - Oprava fasády a garáží oprava

3313 nebytový e Kino - oprava venkovního schodiště /k bytům/ oprava

3613 nebytový f' Č.p. 156 - oprava plotové zdi, suterénu a střechy oprava
Č.p. 49 - středisko služeb - oprava žlabů a svodů na

3613 nebytový f objektu oprava



předpoklá předpoklá
daná cena daná cena .

2Q 3Q 4Q V Poznamky, stav
bez DPH vc DPH (v
(v tis. KČ) tis. KČ)

8180 9898
Smi o poskytování komunálních

350 424 služeb
Smi o poskytováni komunálních

100 121 služeb
Smi o poskytováni komunálnIch

30 36 služeb
Smi o poskytování komunálních

45 54 služeb
Smi o poskytování komunálních

60 73 služeb
Smi o poskytování komunálnIch

400 484 služeb

Smi o poskytování komunálních
150 182 služeb

Smi o poskytováni komunálních
75 91 služeb

Smi o poskytováni komunálních
40 48 služeb

Smi o poskytování komunálních
120 145 služeb

Smí o poskytování komunálních
20 24 služeb

Smi o poskytováni komunálních
1000 1210 služeb

Smi o poskytování komunálních
250 303 služeb

Smi o poskytováni komunálních
320 387 služeb

smlouva Město x ts - pokrývá
1000 1210 zatím jen část provozní ztráty

Smi o poskytování komunálnIch
170 206 služeb

Smí o poskytování komunálních
50 61 služeb

Smi o poskytování komunálnIch
200 242 služeb

Smi o poskytování komunálních
45 54 služeb
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