ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
(podle zákona č. 106/1999. Sb. o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů)
Žadatel: AMA s.r.o, IČO: 61327557
Adresa: Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Telefon: 484 847 802
e-mail: p.bouzkova@amamarketing.cz
Žádaný: Obecní úřad Staré Křečany

O poskytnutí informace:
Žádost o zaslání investičních plánů obce pro rok 2019.

1)
Název: ZŠ Staré Křečany půdní vestavba
Popis: Kompletní rekonstrukce střešního pláště a vybudování volnočasového centra
v půdním prostoru ZŠ. Současně vybudovat výtah a zřídit kompletní bezbariérovost objektu.
Projektová kancelář: ProProjekt s.r.o.
Rozpočet: 11 350 500,- Kč bez DPH
Započetí projektu: 2/3 2019
Předpokládaný termín VŘ: Do tří týdnů po rozhodnutí o přidělení dotace.

2)
Název: Stavební úpravy hasičské zbrojnice Brtníky - dodělání
Popis: Kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice v části obce Brtníky. Jedná se o
rekonstrukci celého objektu, nové přístavby pro sociální zázemí pro hasiče, nové přípojky na
vodovod a terénních úprav okolí. V roce 2019 již probíhá druhý rok rekonstrukce.
Projektová kancelář: DK atelier s.r.o. – Ing Jiří Drahota

Rozpočet pro rok 2019: 4 000 000,Započetí projektu: minulý rok
Předpokládaný termín VŘ: po výběrovém řízení na dodavatele
3)
Název: Sběrný dvůr Staré Křečany
Popis projektu: Vybudování v bývalém areálu „traktorky“ sběrný dvůr pro potřeby obce.
Zpevněné plochy, oplocení a dotřiďovací linka v nové hale.
Projektová kancelář: ProProjekt s.r.o.
Rozpočet projektu: 8 705 630,60,- s DPH
Započetí projektu: konec roku 2019
Předpokládaný termín VŘ: Do tří týdnů po rozhodnutí o přidělení dotace.
4)
Pro roky 2020+ má obec v plánu realizovat přestavbu objektu fary na obecní úřad. Zde jsme
teprve ve fázi přípravy projektu (zhotovena část studie, jelikož se jedná o kulturní památku).
Projekt zpracovává firma ProProjekt s.r.o. Datum odevzdání PD je na konec července 2019.
Předpokládaný rozpočet je 15 mil. bez DPH. Opět možnost financování z dotačních titulů.
Možné započetí projektu ½ roku 2020. Termín VŘ po rozhodnutí o přidělení dotace.

Vzhledem k velmi malému rozpočtu obce není možné tyto finančně nákladné akce
financovat z vlastního rozpočtu obce. V naprosté většině případů realizujeme po poskytnutí
dotace.

Luděk Pešek
projektový manažer

