Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel:
Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou:
Istav Media, s.r.o., tel.:
Adresa sídla:
Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu
stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst
a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme ozaslání investičních plánů Vašeho města/obce
pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016
a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
U těchto projektů žádáme o:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele
Způsob poskytnutí informace:
- zaslat pomocí datové schránky na ID: dc6q2wa
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

29.1.2016

X
Mgr. Miroslava Šindelářová

ISTAV Research manager
Istav Media, s.r.o.
Nádražní 762/32
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel.:
e-m
web

Invetiční plán města Varnsdorf pro rok 2016

Název projektu a popis projektu

Projektová kancelář
(pokud již byl projekt Finanční rozpočet projektu
zpracován)
v Kč

Plánovaný termín
započetí
projektu/realizace

Předpokládaný termín VŘ

Celoplošné opravy komunikací -dle rozhodnutí RM

bez PD

4mil.Kč

červenec 2016

květen 2016

Celoplošné opravy chodníků - dle rozhodnutí RM

bez PD

3mil.Kč

červenec 2016

květen 2016

Rekonstrukce výtahu v č. p. 3014

bez PD

1mil. Kč

červen 2016

březen 2016

Vybudování stanoviště podzemních kontejnerů u Billy

PD Kamberská R.

1,2 mil.Kč

srpen 2016

červen 2016

Nákup gastrozařízení MŠ Pražská, MŠ Křižíkova

bez PD

0,5mil.Kč

červenec 2016

červen 2016

0,5 mil. Kč

červenec 2016

červen 2016

2,4 mil.Kč

květen 2016

červenec/srpen2016

1,7milKč

duben 2016

červenec/srpen2016

srpen 2016

červen 2016

Nákup gastrozařízení ŠJ náměstí E. Beneše
bez PD
ZŠ Seifertova , budova ul. Východní - multifunkční hriště
s umělým povrchem
PROProjekt Rumburk
ZŠ Seifertova, budova ul. Východní - plastová okna
Hruška Pavel
Výměna oken, úprava vstupů do budovy č. p. 3012, 3013,
3063

Proprojekt Rumburk

1,8 mil. Kč

Oprava koryta vodního toku - ul. Kamenická

bez PD

duben 2016

červen-řijen2016

Oprava palubovky sportovní hala

bez PD

0,45 mil. Kč
0,3mil. Kč

červenec 2016

červen2016

0,45mil Kč

květen 2016

duben 2016

červenec 2016

duben 2016

červenec 2016

květen 2016

PD rekonstrukce KD Střelnice
Přeložka horkovodu u budovy poliklinika č. p. 2060 vč.
PD
MŠ Seifertova - kompletní oprava střechy vč. krytiny a
komínů

PD EVČ Pardubice

0,3mil. Kč

ForWood ing. Jára

0,75mil.Kč

