Město Krásné Údolí
Projektové záměry pro období 2020 - 2024
č.

Název projektu

Hasičská zbrojnice - rekonstrukce k
1
víceúčelovému využití objektu

2 Rozvojová plocha Z01-Bv
3

Budova čp. 1 - projektová
dokumentace na rekonstrukci

Popis

Cíl projektu

vytvoření podmínek pro využívání rekonstrukce všech inženýrských sítí a
topení, výměna oken, oprava vnitřních a
prostor objektu zájmovým
vnějších omítek, podlahy, stropy
organizacím ve městě
vytvoření podmínek pro možnou
výstavbu rodinných domů v dané
lokalitě
zajištění podkladů pro stavební
úpravy dle záměru města

výstavba všech inženýrských sítí,
příjezdových cest, veřejného osvětlení a
další infrastruktury
projektová a finanční rozvaha pro
kompletní rekonstrukci budovy

Budova čp. 1 - rekonstrukce k
4
víceúčelovému využití objektu

vytvoření podmínek pro využívání rekonstrukce všech inženýrských sítí a
topení, výměna oken, oprava vnitřních a
prostor objektu zájmovým
vnějších omítek, podlahy, stropy
organizacím ve městě

Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) - omítky,
5
zateplení, nátěr střechy, nová okna

zajištění zlepšení vzhledu a
energetické náročnosti budovy

Kulturní dům - rekonstrukce a nové
6
vybavení inventářem
7 Kulturní dům - nátěr střechy
Fotbalové kabiny - stavební úpravy,
8
opravy a údržba budovy

obnova základního vybavení,
oprava parketové podlahy v sále,
nové radiátory topení, výmalba
všech prostor objektu
odstranění a obnova vyžilých
nátěrů, ochrana krytiny
zlepšení podmínek pro využívání
prostor objektu zájmovým
organizacím a občanům města

izolování veškerých vnějších stěn, nové
omítnutí, nátěr střechy, výměna
stávajících oken
výměna značně dožilého inventáře,
rekonstrukce propadlé podlahy, výměna
původních radiátorů, kompletní výmalba
budovy
odstranění zbytků barev z plechové
krytiny a nové syntetické nátěry
posunutí vnitřních nenosných příček,
výměna dožilých oken, obnova sprch,
výměna nefunkční střešní krytiny,
napojení objektu na kanalizaci
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Předpokládaný
rozpočet
5 000 000 Kč

15 000 000 Kč
1 200 000 Kč

Datum
realizace

Současný stav
dokumentace

akce ve fázi zajištěnného
2020-dále stavebního povolení,
podána žádost o dotaci
zpracovává se projekt.
2020-dále dokum. s následným
stavebním povolením
nevyhovující (ruční) dokum.
2024-dále
stávajícího stavu

12 000 000 Kč

2024-dále

prvotním předpokladem je
úspěšné splnění bodu č. 2

1 400 000 Kč

2021-2024

zpracované výkazy výměr +
rozpočtováno

1 000 000 Kč

270 000 Kč

600 000 Kč

proveden prvotní průzkum
trhu, zajištění výkazů výměr
2020-2023
a základních cenových
nabídek
zpracované výkazy výměr +
2020-2023
rozpočtováno
2020-2024

probíhají práce na zajištění
projektové dokumentace

č.

Název projektu

Kostel sv. Vavřince - obnova
kamenného chodníku
Kostel sv. Vavřince - oprava opěrné
10
zdi
9

11
12
13
14
15
16

Popis

Cíl projektu

uložení žulové dlažby na pěší
cestu a vymezení ploch
zajištění stability opěrné zdi u
kostela a silnice
obnova historických varhan
Kostel sv. Vavřince - oprava varhan
kostela
Opěrná zeď čp. 77 (MÚ + MŠ) zajištění stability terasovité zdi
obnova zpevnění terasy nádvoří
mezi dvorem MÚ a kostelem
Lokalita "Nové paneláky" - výměna oprava vyžilých a lokálně
obrusné vrstvy komunikace
poškozených míst komunikace
Ulička "Náměstí-jih" - nové asfaltové oprava vyžilých a lokálně
povrchy
poškozených míst komunikace
Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) - úprava
oprava vyžilého a lokálně
dvora a sběrného koutu
chybějícího povrchu
Ulička "Garáže" - nové asfaltové
změna povrchu místní
povrchy
komunikace komunikace

stávající asfaltové plochy budou
nahrazeny za kamenný chodník
odstranění horních dílů, oprava a
doplnění zdi, instalace nového zakrytí
kompletní vyčištění, obroušení, repase
dřevěných částí, nátěr
vybourání stávající a výstavba nové
opěrné zdi
odfrézování stávajího povrchu a
kompletní položení nového
odfrézování stávajího povrchu a
kompletní položení nového
odstranění zbytků stávajího povrchu a
kompletní položení nového
odfrézování stávajího povrchu a
kompletní položení nového

Předpokládaný
rozpočet

Datum
realizace

280 000 Kč

2020-2023

70 000 Kč

Současný stav

zpracované výkazy výměr +
rozpočtováno
zpracované výkazy výměr +
2020-2023
rozpočtováno

120 000 Kč

2024-dále cenová nabídka specialisty

460 000 Kč

2020-2023

1 200 000 Kč

2021-2024

230 000 Kč

2021-2024

150 000 Kč

2021-2024

???

2021-2024

zpracované výkazy výměr +
rozpočtováno
zpracované výkazy výměr +
rozpočtováno
zpracované výkazy výměr +
rozpočtováno
zpracované výkazy výměr +
rozpočtováno
objednány výkazy výměr a
rozpočet

V Krásném Údolí dne: 28.5.2019
Schváleno ZM dne:
Vypracoval: Ing. Martin Frank
Vyvěšeno: 28.5.2019
Sejmuto: 17.6.2019
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