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OOBBEECCNNÍÍ    ÚÚŘŘAADD  DDĚĚTTMMAARROOVVIICCEE  
  se sídlem Dětmarovice  č.p. 27 

        735 71 Dětmarovice   

         IČ: 00297445 

      DIČ: CZ00297445   

 

 

NAŠE ZN.:  OÚD/0378/2016  

 

VYŘIZUJE:  Václav Kyjonka 

TEL.:  +420 596 540 149 

VOIP:  +420 595 178 638 

E-MAIL:  vystavba@detmarovice.cz 

LISTŮ/PŘÍLOH                   3/0 

DATUM:  10.02.2016 
 

 

 

  

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

  

Na základě Vaší žádosti o zaslání investičních plánů obce pro rok 2016 Vám Obec Dětmarovice 

poskytuje požadované informace.  

Program rozvoje obce pro rok 2016 v oblasti investic takto: 

 

- stavby (realizace, projekty, služby) 

 

-  Komunikace v Dolku                                                  2.670.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)          
-  Rekonstrukce mostu u hřiště parc. č. 100 1.257.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku) 
-  Odvodnění části komunikace na Zálesí (Kleberc)    310.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku) 
-  Odvodněním místní komunikace  parc.č. 2236/1 a 2236/2                  310.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku) 
-  Rekonstrukce mostu u trati parc. č. 4271                                            120.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku) 
-  Komunikace na Olmovci parc. č. 1200    350.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku) 
-  Chodník u silnice SI/67 v Koukolné    161.000 Kč 
   (realizace probíhá,) 
-  Řízení  křižovatky semafory u Skotnice na silnici I/67    300.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku) 
- Vodovodní řad parc.č. 2972  (čp.384-215, cca 200 m)                    450.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku) 

-  Vodovodní řad parc. č. 1060 (čp. 630-664, cca 150 m)                   335.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku) 

-  Vodovodní řad parc. č. 3061 (čp.48-400, cca 300 m)    560.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku) 
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-  Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích                              15.624.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku) 
-  Odkanalizování  lokality Šlog a ZŠ, II. etapa     212.000 Kč 
   (realizace probíhá,) 
-  Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parcela 2734)      14.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)  
-  Obnova odvod. prostoru za MŠ v Koukolné (parc. 4061)       18.000 Kč 
   (realizace probíhá,)  
-  III. etapa odkanalizování obce Dětmarovice (střed)                     1.744.000 Kč 
   (realizace probíhá,)  
-  Decentraliz. odkanal. obce Dětmarovice Koukolná, I. etapa    966.000 Kč 
   (realizace probíhá,)  
-  Výstavba poldru nad starým zdravotním střediskem    140.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)  
-  Retenční nádrž na potoku Výšina    150.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)  
-  Kanalizace na Olmovci    250.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)  
-  Zpevnění břehu potoka Glembovec u Ovesného    427.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)  
-  Energetická  úspora Dělnický dům    298.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v průběhu roku)              
- Výměna septiku za žumpu Hájenka                     240.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)  
- Technické oddělení majetku (sál restaur. v Koukolné) čp.1071       870.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)  
- Zateplení SK                                                                                      95.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)  
- Zřízení kolumbária na hřbitově       25.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)  
- Územní plán        3.000 Kč 
   (realizace probíhá,)  
- Územní plán – změna č. 1    450.000 Kč 
   (realizace probíhá,)  
- Sportovní hřiště na Zálesí      50.000 Kč 
   (realizace probíhá,)  
- Rekonstrukce prostoru před OÚ parc. č. 416    500.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)  
- Domov pro seniory 2.100.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)  
- Rekonstrukce koupelen DPS čp. 670    675.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)                      

celkem                                                                                                      31.674.000 Kč 
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-stroje a zařízení   

            

-  doplnění zametače k malotraktoru     100.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)  
-  klimatizace v budově čp. 1120 SK          50.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)           
-  kontejnery sběrný dvůr    100.000 Kč 
   (realizace nezahájena, vyhlášení VZ v první ½ roku)                                                       

celkem                                                 250.000 Kč 

                                

 

 

S pozdravem 

„ otisk razítka“ 

                   

Václav Kyjonka v.r. 
 referent OÚ - invest. výstavba obce 
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