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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1) Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022,
respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok
2022 a budou financovány z rozpočtů města/obce nebo z jiných veřejných rozpočtů V
rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních
dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi
rádi navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z
Vašeho regionu. Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z investičních plánů
Vašeho města/obce pro rok 2022.
U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy
budov) a to:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. kč
- plánovaný termín započetí projektu
- lokalita stavby
- zajištěno financování projektu ANO / NE
Přehled plánovaných projektů pozemních staveb na rok 2022. U všech uvedených akcí je
zajištěno financování a probíhají na katastru města Český Brod.
Eneretická úspora budovy úřadu čp. 56
Zateplení budovy úřadu včetně výměny výplní
Termín realizace: 2022
Zdroje: Operační program Životní prostředí + rozpočet města
Náklady: 6.400.000 Kč
Výše dotace: 2.200 000 Kč
Stav: zasmluvněno
Pokračování stavebních úprav budovy čp.56
Úpravy podlah a elektroinstalace v chodbě u pokladny a matriky
Termín realizace: 2022
Zdroje: rozpočet města
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Náklady: 900.000 Kč
Stav: probíhá poptávka
Oprava části hřbitovní zdi 3. Etapa
Další etapa opravy severní hřbitovní zdi
Termín realizace: 2022
Zdroje: rozpočet města
Náklady: 750.000 Kč (z celkových 2,3 mil Kč)
Stav: zasmluvněno– 3 etapy 2020-2022
Českobrodské moderní poradenské pracoviště č. 507
Rekonstrukce bývalé budovy ředitelství nemocnice na zázemí pro pedagogickopsychologické služby a pro tréninková pracoviště speciální školy – v roce 2022 dokončení
fasády budovy
Dotace: IROP
Realizace projektu: 2020 - 2022
Náklady: 32.000.000 Kč
Výše dotace: 27.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000.000 Kč
Stav: zasmluvněno
Nemocnice č.. 1099 - Rekonstrukce trafostanice
Rekonstrukce stávající trafostanice pro bývalý areál nemocnice
Termín realizace: 2022
Zdroje: rozpočet města
Náklady: 5 000.000 Kč
Stav: příprava VZ březen 2022
Ostatní městem plánované akce, které se budou v roce 2022 realizovat se týkají
komunikací, veřejného osvětlení, bezpečnostních zařízení, vodohospodářských staveb.
S pozdravem

vedoucí odboru rozvoje

