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            Váš dopis značky / ze dne             Naše značka                 Vyřizuje           V Horní Branné / dne 

                                                                      123/2017              Zimmermann L.           22.2.2017 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. 

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace o investičních plánech obce sdělujeme, že obec 

plánuje v roce 2017  tyto akce: 

 

1) Dopravní řešení silnice 1/14 (křižovatka Valteřice) 

- cílem projektu je zajistit větší bezpečnost chodců v obci Valteřice, kompletní rekonstrukce 

vozovky 1/14 a výstavba chodník 

- rozpočet projektu 2,6 mil. Kč 

-          výběrové řízení na stavbu již proběhlo, zahájení 3/2017  

 

2) Snížení energetické náročnosti budovy čp. 301 v Horní Branné 

- cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu bytového domu v majetku obce  

formou zateplení, výměny oken a zateplení půdních prostor 

-  rozpočet projektu celkem cca 2,5 mil. Kč (bez DPH) 

- plánovaný termín započetí projektu 7/2017 

-  předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 5/2017 

 

3)  Snížení energetické náročnosti budovy čp. 149 v obci Valteřice 

- cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu bytového domu v majetku obce  

formou zateplení, výměny oken a zateplení půdních prostor 

-  rozpočet projektu celkem cca 1,7 mil. Kč (bez DPH) 

- plánovaný termín započetí projektu 7/2017 

-  předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 5/2017 

 

 

4) Restaurování Hrobky Harrachů Horní Branná  

- předpokládaný rozpočet akce 0,5 mil. Kč 

plánovaný termín započetí projektu 6/2017 

-  předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 2/2017 
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5)       Vybudování chodníku a parkoviště u zámku v Horní Branné 

-          Cílem akce je zvýšení bezpečnosti chodců v okolí školy a zámku. 

-          předpokládaný rozpočet akce 2 mil. Kč 

-          plánovaný termín započetí projektu 8/2017 

-          předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 5/2017 

 

 

6)        Úprava skladu na zámeckém nádvoří    

-          předpokládaný rozpočet akce 0,5 mil. Kč 

-          plánovaný termín započetí projektu 7/2017 

-          předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 5/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

       Luboš Zimmermann  

                                                                                 Starosta obce      


