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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

Dne 19.12.2013 jsme obdrželi žádost o zaslání investičních plánů pro rok 2014, resp. seznam 

stavebních projektů, které jsou plánovány na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce 

nebo z jiných veřejných rozpočtů. 

 

Níže uvádíme přehled plánovaných stavebních projektů na rok 2014: 

 

Název projektu: Realizace energeticky úsporných opatření objektu ZUŠ Jeseník 

 

Popis projektu: Jedná se o stavební úpravy objektu základní umělecké školy v Jeseníku, 

a to konkrétně o zateplení stěn obvodového pláště, výměnu oken 

v obvodovém plášti a zateplení půdního prostoru. 

Rozpočet projektu:    1.882.899,- Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:  23.06.2014 

Předpokládaný termín výběrového řízení: zadávací řízení ukončeno, podepsána smlouva  

 

Název projektu: Stavební úpravy objektu mateřské školy Křížkovského 

 

Popis projektu: Jedná se o stavební úpravy objektu mateřské školy Křížkovského, a to 

konkrétně o zateplení objektu s výměnou oken a dveří, izolací fasády, 

střechy a výměnu meziokenních vložek. 

Rozpočet projektu:    2.065.781,- Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:  23.06.2014 

Předpokládaný termín výběrového řízení: zadávací řízení ukončeno, podepsána smlouva 

 

Název projektu: Systém sběru bioodpadů, Jeseník 

 

Popis projektu: Jedná se o zřízení stabilního sběrného místa pro biologické odpady a 

dodávku vybavení (kontejnery a drtič bioodpadu) 

Rozpočet projektu:    2.738.600,- Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:  květen 2014 

Předpokládaný termín výběrového řízení: zadávací řízení ukončena, podepsány smlouvy 
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Název projektu: Odbahnění rybníka Staříč 1a Jeseník 

 

Popis projektu: Jedná se o obnovu malé vodní nádrže, a to konkrétně o opravu 

nefunkčního objektu výpustného zařízení a o udržovací práce 

spočívající ve vytěžení sedimentu ze dna nádrže. 

Rozpočet projektu:    1.079.256,- Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:  říjen 2014 

Předpokládaný termín výběrového řízení: zadávací řízení ukončeno, podepsána smlouva 

 

Název projektu:  Technická vybavenost Na Svahu, Jeseník 

 

Popis projektu: Jedná se o vybudování technické vybavenosti pro následnou výstavbu 

rodinných domů v lokalitě Na Svahu v Jeseníku. 

Rozpočet projektu:    5.074.689,89 Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:  červenec 2014 

Předpokládaný termín výběrového řízení: zadávací řízení ukončeno, podepsána smlouva 
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