**#*st n pmskytnutí inť*nnma
{eii* e;*k*x* š" §#6/1SS9 $i:, * sv*b*da:ám

při*tup* k

Bl:iltuyoryF,}X§E

TYP ZÁSlLKY:
^A.1

1,:, i)',.:|.:421a

ř*tjlotel,
řstgv M**ia, s"r.*., lČ: ů344t7?§, l*átJr*íní 7*?,l3't,35* ** ?rl**,a 5 a*§ts*p*fi ***boul lt"4gr, ť,"4irr:s!av* Ši*ej*i*ť*vá, lsíav ?ňttlia. s,r,u.
Adtesa si{jl{.

POČET

l,;što DNE:
. " 23 -02-

,/
LISTU: //

2017

ř/q:/wl/np

pŘíLoH:

UKLADACí ZNAR: d7_
sxRRrRčru{ znar<(J

§stav M*dia, §.r.O.t N*dr*žrrí T&erf$á, 3§il S# Fr*§.rx § - srr:íeh*v

:,..

íůClfr:

Stv*luji si Vás oslovit ,l;l sP*lečnost lstav íťcriia.s,í.*, * jejin: pr*j*kl*m r_trčený ri*l g *cip*l"l:
slaveb:rikŮ v Čn, V sr:ui;lsiró dabě v rán"rci t*hr_:t* pr*j*ktu pr*híi:i* **g:ování inv*sťič*íchplarrť, měsí
* cbciPrc r*k ŽŮl§. ť t*$:r:t* r:jťivcrj* Vás pr*síme * a**i;*ní inv*stičy:í*h píé*uV*§*h* r*&staf *b**
pro r*k šfr!.7, nesp, $gťtl§§Ť sttv*bníeh pr*j*kt{}, kt*ré jseiu plÉn*v;*ntr, měst*rtrlnbeí na r*fq ?*á7
a b*d*r": fin*rr**vány x r*ap*čtů*foe* nebo x j§*iý*ár v*řejc"rlý*9,: rcxp*čt*,
u

tq

e

h§p"sep§§3gjádéffi_fi_*;
- *Sxgv 6*t"*j*ktx
- střláČmÝ p*p!s Bn*j*§ttu

r*apoč*t pr*je}<t* w mií. Kč
- pfár:*vaný termírt expmčetťpr*j*ktu
- př*dpmk§tdattý t*rmím výb#r*véh* říxgnína d*davat*l*
^

M

- z;*sl*t p*t,1,1oci tl*t*vé lchránky r:* lL}: enc6q3wc
- riebc na *mail: jnv*stir*ťi?isl*v,tz

V P:říP*dě, Ž* r*ep*Čel jeŠtélrenísehv;iiený, napištc nán-:r prr:sírrr, krly k j*hn scl":vál**írl*jrie

Př*r{em V;il* ttrěk*j*rne V;iryl ra sp*lupré*i.

V Praze clne ž?" #2. ž*17

íV?6r, ft* in*s§uv* §i nd*§:ář*v;*

i§T/tV ftcleal ch mal:*ger

lť|gt. llir*siavin

lst*v fuj*rjia, s.r.*"
ťýárlrai*i 76?-/3}_
"L5* *ů í}rah* 1 - §mírhcv
*-rn* il: ittv*stic*Sistav.{,z

w*i:: www,ist*v.cz

.

Měs§s Pavlíkov

pavlíkov tss, rSČ 270 2l

Istav Media, s.r.o.
Nádražní 762132
150 00 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis zn.lze

dne

Naše zn.

Vyřizuje

I84l20I7lMP Truxa

Pavlíkov dne
2017-03-10

Poskvtnutí informace dle ?ákona č. 106/1999Sb. o svobodnóm přístupu k informacím

V souladu s ustanovením

§5 odst. 3 zákona 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
Yámzasilénrte seznam stavebních projektů, které budou v roce 2017 financovány zrozpočtu
obce:

Název

Popis

Oprava pomníku

Oprava pomníku
na Olšanských
hřbitovech
Výměna kotle
včetně radiátorů
a rozvodů
Venkovní vý4ah
pro budovu
úřadu

K.

šimanovského
Rekonstrukce
vytápění KD
Pavlíkov
Výtah pro
budovu úřadu

vodovod chlum
IV etapa

parkoviště u
víceúčelového
hřiště
Rekonstrukce

přivedení
vodovodního
řadu do Dolního
Ryšína- délka
cca 340m
zhotovení
parkoviště
s Zlvlcnvín
powchern
Oprava

Rozpočet

Termín zahájení

Termín vYběr.

30 000,-Kč
(odhad)

Dokončení
nejdéle 9l20I7

600000,-Kč

Dokončení
nejdéle do

Probíhá
marketingový
pruzkum
Jaro 2017

(odhad)

1340000,-Kč vč.

DPH

(stanoveno
proiektantem)
980000,-Kč vč.

DPH

přeložky NN-

Závisina
realizaci
přeložkyNN-

Rok 2017

Iarc2017

Rok 2017

viz

směmice

Rok 2017

viz

směrnice

ŤešíCEZ

íešíCEZ

(stanoveno

projektantem)

100000,-Kč
(odhad)

200000.-Kč

Peněžníústav : ČS a.s. pob, Rakovník č.ú.540566339/800
E-mail : mestys@pavlikov.cz
Tel, :3l3533775

tčo:zqgrc

9l20l7
Závisina
realízaci

řízení

Městys Pavlíkov

/

komunikace
v Ryšíně u
Lapků
Záplaty
komunikací

Opravy a
doplnění
dětských hřišť
Projekt na
opraw budovy

kampeliěkv
Skřivaň

-

ýjezd z
Chaloupek
Pavlíkov opravy

KD

Chlum opravy

KD

pavlíkov nátěr
fasády pošty

Skřivaň oprava
plotu a zábradlí
u kostela
Dokončení
kanalizacena
jihu Pavlíkova
Nakup strojů
pro údržbu
veřejných
prostranství
pavlíkov hřbitov

- veřejné
pohřebiště pro
uloženíostatků

Pavlíkov

komunikace
v délce cca 80m

Oprava v;itluků
na
komunikacích
ve všech částech
městyse

Doplnění
hracích prvků na
dětských

Vypracování
projektové
dokumentace
Oprava 30m
komunikace
v prudkém
svahu
Drobné opravy

KD Pavlíkov

1

(odhad)

Psč270 21

100000,-Kč

Rok 2017

viz

směrnice

Rok 2017

viz

směrnice

Rok 2017

viz

směrnice

Rok 2017

viz

směrnice

Rok 2017

viz

směmice

Rok 2017

viz

směrnice

Rok 2017

viz

směmice

Rok 2017

viz

směrnice

Rok 2017

viz

směrnice

Rok 2017

viz

směrnice

Rok 2017

viz

směrnice

(odhad)

200000,-Kč
(odhad)

50000,-Kč
(odhad)

50000,-Kč
(odhad)

100000,-Kč
(odhad)

Drobné opravy
100000,_Kč
(odhad)
KD Chlum
obnovení nátěru 50000,-Kě
fasády
(odhad)
poštovního
úřadu
Oprava zabradlí 100000,-Kč
(odhad)
a plotu u kostela
na skřivani
Dokončení
500000,_Kč
kanalizace
(odhad)
v délce cca
100m
Zakoupení
200000,-Kč
sekačky,
(odhad)
křovinořezu
apod.

Vývoření
pohřebiště pro
ukládriní ostaků,
nalezených uren
apod.

50000,-Kč
(odhad)

Pokudje rozpoěet akce stanovený odhadem,jedná se o odhad, který nebyl stanovený
projektantem, či rozpočtářem a tedy skutečná cena můžeb;it odlišná.
Směrnice pto zaďávání veřejných zakéaekdefinuje kdo a za jakýchpodmínek je oprávněn
zadatzakáaku. Jedná se zhruba o tyto pravidla:
Peněžníústav : ČS a.s. pob. Rakovník č.ú.540566339/800
E-mail : mestys@pavlikov.cz
Tel. :313533775
z++zto

lčo

Městys Pavlíkov

- veřejnou zakánku do 49

Pavlíkov 185, psČ270 2t

999,-Kě bez DPH je oprávněn zadat starostazadodržení určiQých
podmínek,
- veřejnou zakazku do 149 999,-Kč bez DPH jsou oprávněni
zadatstarosta a místostarosta
zase při dodržení určitých podmínek,
- veřejné zakázky ďo 499 999,-Kč bez DPH jsou řešeny
marketingovým průzkumem,
- veřejné zakazkY na dodávky a služby Oo t igqOOo,-Ki
a stavebn-í prá."'do 5999000,_Kč
obojí bez DPH jsou řešeny formou za,dávacího Ťízení.
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Peněžníústav : ČS a.s. pob. Rakovník č.ú.540566339/800
E-mail : mestys@pavlikov.cz

Tel.:313533775
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