Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice n. M.
AMA, s.r.o.
Voroněžská 144/20
460 01 Liberec 1
Č. j. : 1340/2021

Hodkovice n. M. 23. 03. 2021

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou obdržel dne 17. 03. 2021 žádost o poskytnutí informací
v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Zaslání investičních plánů města, resp. Seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí,
které se plánují uskutečnit v letech 2021-2022

název projektu

popis
projektu

projektová
kancelář
(pokud byl již
projekt
zadán)

finanční
rozpočet
projektu

plánovaný
termín
započetí
projektu

předpokládaný
termín
výběrového
řízení, popř.
výherce

parkovací místa

vybudování
parkovacích
míst u MŠ

Ing. Miroslav
Ira
0,75 mil Kč

realizace 2021

3.21

parkovací plocha
sídliště Podlesí

rozšíření
parkovacích
ploch na
sídlišti

Ing. Miroslav
Ira
1,3 mil. Kč

realizace 2021

III.21

rekonstukce
veřejného
osvětlení

výměna 254
svítiled a cca
30 stožárů
VO, 2
rozvaděče

x

4,3 mil. Kč

realizace 2021

4.21

rekonstrukce
střechy na
kulturním domě

celková
rekonstrukce
střechy etapa
II.

Ing. Václav
Pavlík

5 mil. Kč

realizace 2021

únor, březen
2020

zateplení části
budovy KD

zlepšení
tepelných
vlastností
domu

Ing. Václav
Pavlík

2,9 mil. Kč

realizace 2021

květen - září
2021

tel : 485 145 353

mu@hodkovicenm.cz

www.hodkovicenm.cz

oprava chodníku
podél ul.
Liberecká
kompletní
rekonstrukce
střechy na č.p. 217
kompletní
rekonstrukce DPS
- střecha a
zateplení
oprava
autobusové
zastávky u
Monroe a
přilehlého
chodníku

opravy
chodníku

Projekční
kancelář
Nýdrle

3,3 mil. Kč

rekonstrukce
střechy

Pavla
Valenová

10 mil. Kč

dle získané
dotace

??

rekonstrukce
střechy a
zateplení

Ing. Václav
Pavlík

18 mil. Kč

dle získané
dotace

??

výměna a
rozšíření
zastávky a
rekonstrukce
chodníku

Boris
Weinfurter

0,6 mil. Kč

realizace 2021

realizace 2021

květen - září
2021

duben - květen
2021

Ing. Markéta Khauerová – starostka města

Markéta
Khauerová

Digitálně podepsal Markéta Khauerová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00262820,
o=MĚSTO HODKOVICE NAD MOHELKOU,
ou=ZM2, cn=Markéta Khauerová,
sn=Khauerová, givenName=Markéta,
serialNumber=P383158, title=starostka města
Datum: 2021.03.23 08:54:28 +01'00'

