Přehled stavebních akcí zařazených do rozpočtu města na rok 2021
Název

Popis

Rekonstrukce bytového domu č.p. 244
Přechod pro chodce na náměstí Míru

Celková rekonstrukce domu - vybudování 9 bytových jednotek.
Stavební úpravy za účelem zajištění bezbariérovosti přechodu pro chodce
(výškový úprava chodníku, přeložky inženýrských sítí, nasvícení přechodu)
Vybudování nového parkoviště včetně veřejného osvětlení a odvodnění. V
roce 2021 I. etapa - přeložka vedení ČEZ Distribuce, a.s.
Celková rekonstrukce budovy bývalého MěÚ za účelem vzniku nových tříd
základní školy a propojení se sousední budovou školy.
Výstavba autobusového terminálu (bourací práce, přeložky inženýrských
sítí, komunikace, parkoviště, veřejné osvětlení, budova, zastřešení zastávek)

Parkoviště v sídlišti U Bažantnice (I. etapa - přeložka NN)
Rekonstrukce domu č.p. 4 na ZŠ
Autobusový terminál Heřmanův Městec

Oprava věžičky na budově ZŠ
Oprava kaple sv. Kříže

Místo pro přecházení silnice I/17 v Čáslavské ulici
Stavební úpravy 2.NP v č.p. 288
Zpevněná plocha V Lukách
Stavební úpravy Mš Jonášova - nová třída

Přemístění rozvaděče VO v Jonášově ulici

Rozpočet zakázky Projektová dokumentace
17,8 mil. Kč Ing. arch. Marek Lehmann
2 mil. Kč M - PROJEKCE s.r.o.

Termín zahájení výběrového řízení / dodavatel
Dodavatel: SL HOLDING CZ s.r.o.
předpoklad 2. čtvrtletí 2021

Termín zahájení realizace
Pokračuje realizace zahájena v roce 2020
Dle výsledku výběru dodavatele

0,800 tis. Kč Zpracování projektové dokumentace, výběr dodavatele a realizaci zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s.
38,4 mil. Kč Ing. arch Josef Macas
113 mil. Kč PRODIN a.s.

Dodavatel: sdružení firem STAKVO s.r.o. a STAVBY
VAHALA s.r.o.
předpoklad duben 2021

Pokračuje realizace zahájena v roce 2020
Dle výsledku výběru dodavatele

Výměny krytiny a klempířských prvků, oprava krovu, zdiva a omítek.
Celková obnova - stavební práce, opravy omítek, střešní krytiny, krovu,
klempířských prvků, výplní otvorů, kovových mříží, restaurování kamenných
prvků (sokl, sloupky, erby) a nástěnné malby)
Vybudování místa pro přecházení přes silnici I/17 v Čáslavské ulici na
výjezdu směr Čáslav
Bourací a stavební úpravy za účelem změny dispozičního řešení části 2.NP,
statické zpevnění stropů, SDK podhledy a příčky.
Vybudováni zpevněné plochy pro potřeby technické skupiny města.
Stavební úpravy za účelem vybudování nové třídy včetně sociálního zařízení
v budově MŠ Jonášova - bourací a stavební práce, vnitřní instalace

0,840 mil. Kč
0,955 mil. Kč INRECO, s.r.o.
0,319 mil. Kč
0,127 mil. Kč
0,520 mil. Kč Ing. Jan Lahoda

Dodavatel: Aleš Paulus
Dodavatelé: WANDEL CZECH s.r.o. - stavební práce
MgA. Ondřej Špás - restaurování kamene
ak. mal. Roman Ševčík - restaurování malby
předpoklad 2. čtvrtletí 2021

Zahájeno v březnu 2021
Realizace zahájena v roce 2020

1,213 mil. Kč Ing. Tomáš Navrátil

Dodavatel: Stavrecon Pardubice s.r.o.

Zahájeno v lednu 2021

1,250 mil. Kč
3,100 mil. Kč Ing. Tomáš Navrátil

Dodavatel: L - B stavební s.r.o.

Zahájeno v březnu 2021

Přemístění rozvaděče veřejného osvětlení v Jonášově ulici (zemní a
elektromontážní práce).

0,300 mil. Kč Ing. Tomáš Srba

předpoklad duben 2021

předpoklad duben/květen 2021

Dle výsledku výběru dodavatele

