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                                                                      107/2015           Luboš Zimmermann           3.2.2015 

 

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 2016  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 

- projekt rozdělen na tři SO 

 SO 101 – Komunikace a výjezdový ostrůvek 

 SO 102 – Chodníky 

 SO 301 – Odvodnění komunikace 

 rozpočet projektu celkem 13 824 061,- Kč (bez DPH) 

 Investice ŘSD 10 952 357,- Kč  SO 101 a SO 301 

 Investice obce Horní Branná 2 871 704,- Kč SO 102-chodníky 

V lednu 2016 podána žádost o dotaci na SFDI.  Předběžné celkové výdaje projektu:  

13 824 061 Kč (s DPH), z toho ŘSD 10 952 357 Kč, obec 2 871 704 Kč. Vlastní podíl 

obce: 630 077 Kč (dotace 2 241 627 Kč).  

- plánovaný termín započetí projektu duben - květen 2016 

-  výběrového řízení k akci bude zajišťovat ŘSD na celý projekt, předpokládaný termín 

výběrového řízení březen 2016 

 

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 1 800 000,- Kč (bez DPH) 

- plánovaný termín započetí projektu 3. čtvrtletí 2016 

-  předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 2. čtvrtletí 2016. 

 

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 1 500 000,- Kč (bez DPH) 

- plánovaný termín započetí projektu 3. čtvrtletí 2016 

-  předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 2. čtvrtletí 2016. 
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4) Oprava nádvoří před ZŠ v Horní Branné 

Cílem projektu je kompletní úprava prostoru před budovou školy společně se rekonstrukcí 

prostoru pro ukládání jízdních kol a jiných dopravních prostředků pro žáky ZŠ 

- předpokládaný rozpočet akce 516 190 Kč 

plánovaný termín započetí projektu 3. čtvrtletí 2016 

-  předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 2. čtvrtletí 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

       Luboš Zimmermann  

                                                                                 Starosta obce      


