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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 žádostizdotazu:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2021v a projektu RSP (registr

stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé CR, 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

vletech 2021-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou

financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo : 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

-p|ánovaný termín započetí projektu

-předpok|ádaný termín výběrového řízení, popř. výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2021, pokud obsahuje podrobné

informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

ZQůSOb Qoskytnutí informací:

Žadatel:

AMA, Ičo: 61327557,_

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

S pozdravem,

Zdenka Matysová
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Ing. Jindřich Sochůrek .

tajemník “

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

 

Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

17. 3. 2021 84/2021/2 pí Pichová, p.Borský 21. 2. 2021

Věc: Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní Matysová,

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaší žádost ze dne 17. 3. 2021, týkající se zaslání informace ohledně

investičních plánů MC Praha-Libuš na rok 2021-2022. V přípravě jsou realizace následujících

investičních akcí :

1. ZŠ s RVJ Písnice - Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Praze Písnici, projektová příprava,

zpracovává projektová kancelář Rusina-Frei, s r.o, předpokládané náklady 200 mil Kč s DPH,

předpokládaný termín vydání stavebního povolení 2022, realizaci dle možností finančního zajištění

. ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš — rekonstrukce elektroinstalace

poslední IV. fáze, náklady 4 mil Kč, příprava VŘ, realizace 07-08/2021

. ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 — Libuš — rekonstrukce sociálních zařízení

pavilon A + D projektant Ondřej Parus, náklady 8 mil Kč, příprava VŘ, realizace 05-08/2021

Nová fasáda na objektu Libušská 1, Praha 4 — Libuš včetně přístupového chodníku do dvora

— projektová příprava, předpokládaný rozpočet 2 mil Kč, termín realizace 04-10/2021

Výměna střešní krytiny včetně zateplení, nová okna v podkroví na objektu Libušská 35,

Praha 4 - Libuš — projektová příprava, předpokládaný rozpočet 2,3 mil Kč bez DPH, termín

realizace 2022

Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Mezi Domy, Praha 4 - Písnice — projektová příprava,

termín realizace O7-08/2022

Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ K Lukám, Praha 4 - Libuš — projektová příprava, termín

realizace 07-08/2022



8. Navýšení kapacity školní kuchyně MŠ Lojovická, Praha 4 - Libuš — projektová příprava, Top

gastro trade s r o,

9. Navýšení kapacity školní kuchyně ZŠ Meteorologická, Praha 4 - Libuš — projektová příprava

Top gastro trade s r o, realizace 2022

10. Herní prvky na fotbalovém hřišti v ul. Švihovská — pravděpodobná realizace 2021, cena cca

200 000,00 Kč včetně DPH

11. Revitalizace rybníku Obecňák, Praha - Písnice, projektová příprava

12. Na Okruhu-Hoštická, Praha - Písnice — vybudování cyklostezky, probíhá stavební řízení,

realizace dle finančních možností v roce 2022

13. Kanalizační přípojka kRD č.p. 52, Praha 4 - Písnice Praha 4 — Písnice, předpokládaný

rozpočet 400.000,- Kč, termín realizace 06-08/2021

S pozdravem _

Ing Jindřich So

tajemník


