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NAŠE  ZNAČKA VYŘIZUJE V  PRAZE  DNE

UMC P_Such 00257/2013 Ing. Hejl 4. února 2013 

Věc: žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2013

Vážená paní Straková,
zasílám Vám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/99 Sb., ve které nás žádáte 
zaslat seznam investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2013.

Plánované investice a projekty schválené v rozpočtu MČ Praha-Suchdol dne 31.1. 2013 (ZMČ 
14/2/2013)

- Nástavba družiny a zateplení objektu
náklady: 4,85 mil. Kč, zhotovitel vybrán v roce 2011, realizace: 06-09/2013
popis: rekonstrukce střešní konstrukce, půdní vestavba dvou tříd pro 60 dětí, zateplení celého objektu

- MŠ Gagarinova - dokončení venkovních úprav
náklady: 0,5 mil. Kč, zhotovitel vybrán v roce 2011, realizace: 03-04/2013
popis: venkovní úpravy terénu, chodníky, zeleň, ...

- Rekonstrukce 2 kotelen v bytových domech Kamýcká čp. 940/941 a  942/943
náklady: 1,3 mil. Kč, poptávka dodavatelů: 02-03/2013, realizace: 06-09/2013
popis: demontáž stávající kotelny, která dodává teplo pro tři bytové domy, montáž dvou kotelen pro dva 
bytové domy v majetku MČ

- Výtah v budově radnice a rekonstrukce soc. zařízení
náklady: 2,5 mil. Kč, dodavatel technologické části výtahu vybrán v roce 2012, poptávka dodavatelů 
stavebních prací: 02-03/2013, realizace: 04-08/2013
popis: zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží budovy radnice městské části, výstavba 
výtahové šachty vně budovy, vnitřní úpravy dispozic soc. zařízení a zajištění přístupu k výtahu

- Lanový prvek - Pavouk - dětské hřiště
náklady: 131 tisíc Kč, poptávka dodavatelů: 02-03/2013, realizace: 04-06/2013
popis: instalace lanového prvku na veřejném dětském hřišti U Kruhovky

Plánovaný projekt, na který nejsou ještě schváleny prostředky v rozpočtu MČ na rok 2103 

- Zateplení ZŠ, výměna oken, rekonstrukce kotelny OZE
celkové odhadované náklady 18 mil. Kč
akce bude realizována ve dvou etapách:

- etapa I.  (2013) - výměna oken+zateplení tělocvičny - 7 mil. Kč
- etapa II. (2014) - zateplení nové budovy ZŠ+rekonstrukce kotelny - 11 mil. Kč

výběrové řízení na dodavatele: 03-05/2013
realizace: 06-09/2013 a 06-09/2014
popis: projekt je podpořen dotací z OPŽP, kompletní zateplení nové budovy ZŠ M. Alše, výměna oken, 
rekonstrukce kotelny - instalace plynových tepelných čerpadel.

Zdravím
Petr Hejl
starosta městské části Praha-Suchdol
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