Dotaz:
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2018 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás
žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2018. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které
plánujete uskutečnit v letech 2018-2021. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních
titulů či za jejich podpory.
U těchto projektů prosím uveďte:
-název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2018, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Odpověď:
Název zakázky

Popis projektu

Projektová kancelář

Vybudování nového zázemí
Rekonstrukce sportovního areálu
(šatny) na fotbalovém hřišti v
Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Vlčovice
místní části Vlčovice
Společná stezka pro chodce a
Vybudování stezky pro chodce a
Ing. Ondřej Bojko, Ostrava
cyklisty Dolní Roličky
cyklisty v místní části Lubina
Vybudování parkovacích ploch
Parkoviště u Komerční banky a.s.
Ing. Ondřej Bojko, Ostrava
na ulici Kadláčkova v Kopřivnici
Chodník podél ul. Štramberská - Výstavba a rekonstrukce
(úsek od ul. Hřbitovní po ul. Pabla chodníků na ulici Štramberská v
Ing. Pavel Krupa
Nerudy)
Kopřivnici
Prodloužení chodníku vč.
Výstavba chodníku a veřejného
veřejného osvětlení ul. Obránců osvětlení na ulici Obránců míru v
Ing. Miroslav Knápek
míru
Kopřivnici
Chodník na ulici Hřbitovní,
Výstavba chodníku na ulici
MORAVIA CONSULT
Kopřivnice - SO 02 Komunikace
Hřbitovní v Kopřivnici
Olomouc a.s.
pro pěší

Finanční rozpočet
projektu (bez DPH
6 988 452,00 Kč

Plánovaný termín
zahájení realizace

Termín výběrového
řízení, příp. jméno
vybraného zhotovitele

dokončovaná akce z Severomoravská stavební
roku 2017
společnost s.r.o.

1 143 158,61 Kč

březen 2018

JANKOSTAV, s.r.o.

2 347 570,38 Kč

únor 2018

JANKOSTAV, s.r.o.

568 026,80 Kč

březen 2018

V+V SAVEKO s.r.o.

963 415,43 Kč

únor 2018

V+V SAVEKO s.r.o.

1 019 124,00 Kč

květen 2018

V+V SAVEKO s.r.o.

Vytvoření komunitního centra v
budově Francouzská

Sociálně-terapeutické dílny

Parkoviště SEVER

Centrum města - I. etapa

Odkanalizování místních částí
Vlčovice a Mniší“
Energetické úspory v bytovém
domě na ul. Česká v Kopřivnici

Rekonstrukce objektu bývalých
jeslí na komunitní centrum.
Komplexní rekonstrukce objektu
a přilehlých ploch. Dojde ke
změně dispozice objektu tak,
aby v objektu mohly působit 4
subjekty, a to nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Klub
Kamarád, Denní stacionář
Kopretina, mateřské centrum
Klokan a městská komunitní
knihovna.
Rekonstrukce objektu č. p. 926
na ul. Školní (bývalá výměníková
stanice) za účelem vzniku
sociálně terapeutických dílen
pro uživatele se zdravotním
postižením.
Vybudování parkovacích ploch
na sídlišti SEVER v Kopřivnici,
ulice Moravská

Energy Benefit Centre a.s.

25 000 000 Kč (cena
dle projektové
dokumentace)

březen 2018

probíhá výběrové řízení

Energy Benefit Centre a.s.

11 619 000 Kč (cena
dle projektové
dokumentace)

duben 2018

probíhá výběrové řízení,
termín pro podání
nabídek je 31.1.2018

HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s r.o.

6 650 000 Kč (cena
dle projektové
dokumentace)

duben 2018

výběrové řízení bude
vyhlášeno v lednu 2018

Revitalizace centra města
Kopřivnice - rekonstrukce
přemostění vodoteče
DOPRAVOPROJEKT Ostrava
Kopřivnička, přeložky
a.s.
inženýrských sítí, budování
zpevněných ploch a ploch zeleně
Výstavba splaškové kanalizace
oddílné stokové soustavy v MČ
KONEKO, spol. s r.o.
Vlčovice a Mniší
Snížení energetické náročnosti
objektu - zateplení fasády a
Havířovská inženýrská
střešního pláště, rekonstrukce
kancelář, s.r.o.
balkónových konstrukcí.

září 2018, pokud
probíhá projektová
předpokládané vyhlášení
zastupitelstvo města
příprava
v březnu 2018
schválí financování

probíhá projektová
příprava

2019, závisí na
získání dotace

předpokládané vyhlášení
v listopadu 2018

18 859 761 Kč (cena
dle projektové
dokumentace)

duben 2018

probíhá výběrové řízení

Zimní stadion v Kopřivnici –
rekonstrukce střešního pláště

Celková výměna profilované
plechové krytiny obloukové
střechy objektu zimního
stadionu v Kopřivnici včetně
souvisejících dodávek a montáží.

Regenerace parku Pionýrská –
Sadová

Rekonstrukce zeleně a výstavba Ing. Adéla Brožová, Jílovec u
veřejného osvětlení
Fulneku

Rekonstrukce zeleně a
Revitalizace hřbitova v Kopřivnici
chodníkových těles
Projekt "Rozšíření varovného a
informačního protipovodňového
systému města Kopřivnici"

Ing. Antonín Parys

Ing. Jan Habr, Příbor

Rozšíření počtu bezdrátových
hlásičů, zpracování digitálního
Ing. Vladimír Pavlík, Roztoky
povodňového plánu (DPP) města
u Prahy
Kopřivnice

12 283 624 Kč (cena
dle projektové
dokumentace)
probíhá projektová
příprava

duben 2018

probíhá výběrové řízení

2018 - 2018, závisí předpokládané vyhlášení
na získání dotace
koncem roku 2018

probíhá projektová
příprava

1. etapa v roce
2018, 2. v roce
2019, případně
následujícím

zajišťuje SLUMEKO, s.r.o.
(technické služby města)

3 288 000 Kč cena
včetně DPH

10/2017 - 6/2018

Colsys, s.r.o., Kladno, na
DPP probíhá výběrové
řízení

