
MĚsToKLATtvy

č .j ':  oRM/110/2019/Běl

vyřizuje;  Martina Bělouš ková

tel.:  376 347 238

e-mail:  mbelouskova@mukt.cz

datum: 25.01.2019

odbor rozvoje města

 

Sdělení  informací  ve smys| u zákona 105/1999 sb. - lnvestič ní  plán

Váž ená ,

na základě Vaš í  ž ádosti o poskytnutí  informací  dle zákona 706/1999 Sb. Vám v pří loze
zasí láme Í nvestič ní  plán.

S pozdravem

Město KlaÚow
odbor rozvojc měďta

' ll] ' Mí í u 62' 339 20 Klrtovy

j

a/ .u..'''aÁt
lng. Daniela Plesk} tová
vedoucí  odboru rozvoje města

Pí í loha :  l nv astié ní  plán

Město Klatovy Inánlé stí  | Vliru 62 |  339 0J Klalovy Ipogta@mukt.cz I  w$1v'klatovy.cz I tel' 376 347 111lDs: 24ebrl5
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_ lNVtsTlČ NlAKcE

Názv přoiektu Popk projektu 2paacovetelPO

Flnánč ní

pro,ektu vč . DPH

TerřňÍ n rahlJenÍ

VŘ

Předpokládaný

0prav3 kultuří í ho domu
okna, vchodové  dveře, opmva ATELIER U5 s.r,o.

K| tovy
34 817 326 Ka 2019 2019,2020

Č erná věi _ brpeč nortnÍ  řeš eni
suchovod s had]cí , detekcB polá.U ATtLlÉ R U5 5.l.o'

KlátovY
677 600 Kč 2419 2019

sní ien i é ne.8eti.ké  ná roč nosti budovY zateplenÍ fusádY a střechy, Výměna ENRGY BENEF| T a's'
9 907 370 Kč 2019 2020

(ií iova ce'te.obnova kaplé
opráva Kří ž ové  cesty vč ' schodiš té  +

obnova kapl
Š epka aÍ chitekti praha 10125 874 Kč 2019 2019

Peč ováté kké  bYly 363/ lV.
stavebnÍ  Ú pra!.y objektu na dů m 5

peč oVate13kou 5luž boU

Š umavaplan plojekt s l.o'

sLrš ice
54 534 641 Kč 2020 2010

zaté plení  Eřoplá nU 391_393/ lI l.

Rekon9trukc'třechy, zateplenÍ

objekt!, vÝměna oken, lkonstÍ Ukce

ÚT
Klatovy

44 579 936 Ka 2019 2019-2020

Re8eneracé  Ps Pod Bú rkoU _ ll' etapa
fi ekonstlukce chodnÍ kú , komunikacÍ

a rpevněných ploch
PS05 s.r.o.

14 593 626 Kč 2019 2019

Ré 8eneřácé  Ps Pod Hů rkou - vll' etápá

Podhů rCká ullce

Rekon5trukce komunlkace

Podhú recké  ul' vč ' přilhlých

zpevněnÝ.h oloch

Ps0s s'í .o'
3/2019 2019 2019-2020

Plavé cký ba!é n - rekonstÍ !l(ce š até n
Rkonstrukce prortorU š atn, sprch,

soc' zařÍ zení , vstupní ho prostoru
1ng ] osé fČ e.ný

Klatovy
12134897 Kč 2019 2019-2020

Ne poiení  Vodovod niho piiVaděcé  +

rozvody vody

suí ňavské  vodovody a kana] lzace

9 414 37L KČ a2/2A19 2019-2020

Napo]ení  kanaliŽáč nÍ ho přiVaděce +

.ozvody ý obcj+  č s

Š  Umavš  ké  VodovodY a kana izacé

] 3 808 951 Kč 02/2A\9 2019,2020

Revitallraí é  záhřady Mš  Kla.ovY_

Máchová ul' _ EIAPA l.
Bkonstrukce a dpravy.ahradv Mš lng' Radka MatoUš ková 1675 113 Kč zo79 2019

Ré konstřukce plYí ové  ko!elny č .p. 63/ l. Výměna'távaiicí ch plynových kotlů

za nové  +  5t' ú pí avy

AREA GROUP 6.s.
312s 000 (č 03/2019 2019

KlatovY - sedlákova ul' " č s baré n
st3vé bnÍ a technologí cké  práce na

Š !mavské  vodovody a kan.llŽace

K AtOW

5 900 o00 (č 0s/zo\9 2019-2020


