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Dovoluji si Vá5 oslovit za spo]ečnost

La

jejím projektem uíčenýna podporu
projeitu
probíhá
mapování invest]čníchplánŮ měst
stavebníkůV ČR, V souča5né době V rámci iohoto
a obcí pro rok 2o16. Z tohoto dŮVodU Vás prosíme ozaslání investičníchpIánů Vašeho města/obce
pro rok 2016, resp. s€znam stavebních přoiektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016
a budou íinancovánv z rozpočtůobce nebo zjinÝch v€řejných rorpočtú.
u tě.hto proiektů žádáme oI
- název píojektu
- stručný popis projektu

- rozpočet projektu v mil. Kč
- p|ánovaný teřmín žápočetípřojektu
- předpokládaný termín Vtíběrového řízenínadodaVatele
Způsob posk\trUtí ]nfoímace;
zaslat pomocí datové schránky na lD:
V případě, že rožpočet ještě neníschVálený, napište nám pIosím, kdy k jeho schválení dojde,

Piedem Vám děku]eme Vám za spolupraci,

la
29.7.2a16

Obec Hrubčice, Hrubčice 10, 798 21 Bedihošť
č. j,:5420l6-Ml

V l]rubčicíchdne 19.2,.2016

sdělcní
Na z.ikladě Vašížádosri Vám sdělujeme plánovaný seznam stavebních projektů, které jsou plánoviiny
naši obcí na rok 2016 a budou lrnancovliny částečněz rozpočtu obce a dotací pokud budou posb,tnutv.
Částkyjsou uveden1,,s DPH. obec není plátce DPH.

1rijště v Hilbčicích"
,.Víceúčelové
Projekt bude realizovánjen v případě poskytnutí dodací
Jedná se o oplaru tenisového hřiště s antukovým povrchem. kterli bude nahrazen umělj.m povrchem,
\')soutěžená cenaje 5.5 n1i], Kč lčetnčDPH.
Výběr dodavatele ploběhl v lednu 20]6.
Pl;nor r,rr .eml'n r.-alilace 7-|0:0i6,

1. název :

2,

obec Hrubčice-ZTv v lokalitě liávníky"
Projekt bude převážně realizován z vlastních zdrojů,
Jedná se o \Ýstavbu inženýrských sítívčetně připojek pro 27 rodinnj.ch domů a konrunikací a
chodníkit
Předpokládaná cena díla d]e zadávací dokurnenlaceje 26,9 mil Kč včetně DPH.
Výbčr dodavatele právě probíhá.
PlánovanÝ termin reailzace 61201 6
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E_Mail
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