Přehled stavebních projektů zařazených do rozpočtu města na rok 2018
Název
Výměna střešní krytiny na č.p. 22

Výměna oken a dveří na č.p. 22
Oprava kaple sv. Kříže

Parkoviště a chodníky v ul. Havlíčkova

Rekonstrukce ul. Heřmanského - 2. etapa
Komunikace v Jarkovského ulici (podél ZUŠ)
Rekonstrukce lokality Na Haldách v Havlíčkově a uličky na Masarykovo náměstí

Stavební úpravy domu č.p. 586
Hřiště s umělým povrchem
Rekonstrukce spojovací chodby v MŠ Jiráskova
Elektropřípojka pro studnu na hřbitově
Elektropřípojka pro studnu v Hálkově ulici
Povrch komunikace z Pokorného ulice
Přechod na náměstí Míru
Přechod v ul. 5. května

Popis
Oprava střechy, výměna střešní krytiny (bobrovka) včetně laťování a
klempířských prvků s případnou opravou/výměnou souvisejících dřevěných a
zděných konstrukcí a komínů.
Výměna 30 ks oken (vnitřní i vnější) za nová dřevěná (masiv), výměna
dřevěných balkonových dveří.
Oprava kaple sv. Kříže - odvlhčení, sokl, omítky, okna, dveře, mříže, střecha
(krytina, případně poškozený krov a dřevěné části), klempířské prvky včetně
věžičky
Rekonstrukce chodníků a vybudování nového podélného stání pro osobní
vozidla v části Havlíčkovy ulice (nové povrchy ze žulové dlažby)

Rozpočet Projektová dokumentace
1140000 země původu CZ s.r.o., Morašice

Rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace a přilehlých chodníků ze
zámkové dlažby v části Heřmanského ulice
Rekonstrukce povrchu komunikace a chodníku v části Jarkovského ulice podél
ZUŠ (nový povrch ze žulové dlažby)
Rekonstrukce povrchů komunikací (žulová dlažba), terénní úpravy, parkovací
místa, úpravy zdi podél vyvýšené komunikace, nové schodiště
Zateplení fasády, v 1.NP nový podhled a podlaha včetně izolací, změna
dispozičního řešení interiéru, úprava elektroinstalace.
Vybudování nového tréninkového hřiště s umělým povrchem v areálu
fotbalového stadiónu U Bažantnice
Výměna oken, rekonstrukce podlahy a zateplení střechy ve spojovací chodbě
v MŠ Jiráskova
Vybudování elektropřípojky pro studnu na městském hřbitově
Vybudování elektropřípojky pro studnu v Hálkově ulici
Rekonstrukce povrchu ve spojovací uličce z Pokorného do Rozsypalovy ulice
(nový povrch ze zámkové dlažby)
Rekonstrukce přechodu pro chodce na náměstí Míru proti České spořitelně
Rekonstrukce přechodu pro chodce v ul. 5. května u křižovatky s ul. U
Bažantnice

Termín zahájení výběrového řízení / dodavatel
Aleš Paulus, Kočí

Termín zahájení realizace
březen 2018

ASTENA Interier, s.r.o., Turkovice

zahájeno v roce 2017

po dokončení projektové dokumentace, předpoklad ve
2.čtvrtletí 2018

dle ukončení zadávacího řízení

4500000 VDI Projekt s.r.o.

GRANO Skuteč spol. s r.o.

březen 2018

1300000 Ing. Miroslav Kučera

Radek Římek, Kostelec u Heřmanova Městce

březen 2018

únor 2018

dle ukončení zadávacího řízení

320000
probíhá zpracování
INRECO, s.r.o.

1 900 000 probíhá zpracování

MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Praha

10 500 000 probíhá zpracování

MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Praha

900 000 země původu CZ s.r.o., Morašice
2 350 000
1 090 000
70 000
70 000
320 000
750 000 M - PROJEKCE s.r.o.
1 000 000 M - PROJEKCE s.r.o.

