
                                       
                           
                             Žádost o poskytnutí informací 
                   
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace: 
 
Obsah žádosti/dotazu: 
 
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2016 a projektu RSP 
(registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás 
žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2016. Resp. 
seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete 
uskutečnit v letech 2016-2018. Případně jsou dokončovány z předchozích 
let a budou financovány z rozpočtu města 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 2016, pokud obsahuje 
podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše. 
 
Způsob poskytnutí informací: 
-zaslání na e-mailovou adresu: 
 
Žadatel: 
AMA, s.r.o., IČO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01 
 
 
Předem Vám děkujeme za spolupráci. 
 
S pozdravem, 
 

AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01 
Tel.: 
E-mai
V Liberci dne 22.12.2016 



                                                                                                          Invetiční plán města  Varnsdorf pro rok 2016

Název projektu a popis projektu

Projektová kancelář  
(pokud již byl projekt 

zpracován)
Finanční rozpočet projektu 

v Kč

Plánovaný termín                          
započetí 

projektu/realizace
Předpokládaný termín   VŘ

Celoplošné opravy komunikací -dle rozhodnutí  RM bez PD 4mil.Kč červenec 2016 květen 2016

Celoplošné opravy chodníků - dle rozhodnutí RM bez PD 3mil.Kč červenec 2016 květen 2016

Rekonstrukce výtahu v č. p. 3014 bez PD 1mil. Kč červen 2016 březen 2016

Vybudování stanoviště podzemních kontejnerů u Billy PD Kamberská R.
1,2 mil.Kč srpen 2016 červen 2016

Nákup gastrozařízení MŠ Pražská, MŠ Křižíkova bez PD 0,5mil.Kč červenec 2016 červen 2016

Nákup gastrozařízení ŠJ náměstí E. Beneše bez PD 0,5 mil. Kč červenec 2016 červen 2016
ZŠ Seifertova , budova ul. Východní - multifunkční hriště 
s umělým povrchem PROProjekt Rumburk

2,4 mil.Kč květen 2016 červenec/srpen2016

ZŠ Seifertova, budova ul. Východní  - plastová okna Hruška Pavel 1,7milKč duben 2016 červenec/srpen2016

Výměna oken, úprava vstupů do budovy č. p. 3012, 3013, 
3063  Proprojekt Rumburk 1,8 mil. Kč

srpen 2016 červen 2016

Oprava koryta vodního toku - ul. Kamenická bez PD 0,45 mil. Kč duben 2016 červen-řijen2016

Oprava palubovky sportovní hala bez PD 0,3mil. Kč červenec 2016 červen2016

PD rekonstrukce KD Střelnice 0,45mil Kč květen 2016 duben 2016
Přeložka horkovodu u budovy poliklinika č. p. 2060 vč. 
PD PD EVČ Pardubice 0,3mil. Kč

červenec 2016 duben 2016

MŠ Seifertova  - kompletní oprava střechy vč. krytiny a 
komínů ForWood ing. Jára 0,75mil.Kč

červenec 2016 květen 2016
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