Hlavní 1
439 81 Kryry

Město Kryry

tel.: 415 216 054

Naše znaěka: ]5512020

V Kryrech I2.5.2020

záznam o poskytnutí informace

Dle ustanovení § 14, odst. 6 zákonač.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znéni pozděj šíchpředpisů

Datum

podání:

30.4.2020

Adresa žadatele:

obsah požadované informace:
Veškeré informace u podklady, které souvisí s plánovanou rekonstrukcí topného systému v
mateřské škole Kryry.
Především se jednd o:
- projektovou dokumentaci včetně čdstky, kterd za ní byla účtovdnazhotovitelem,
- popis způsobu výběru zhotovitele akce,
- položkovou cenovou nabídku vybraného zhotovitele i dalšíchúčastníků
výběrového řízení,
- hatmonogram stavby,
- příslušná schvúleníorgány stútnísprdvy.

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1) Nejedná se

o plánovanou rekonstrukci ústředního topení v MŠKryry, ale o odstranění

havarijního stavu na topném systému vzniklého v období 101201,9-0312020.

2) Proj,ektovou dokumentaci řešícíodstranění havarijního stavu vypracovala firma Vladimír
Kouba - projekce technických zaŤízeni budov Podbořany. Obsahem dokumentace je úprava
systémůústředního topení.
3) Zpracování slqPého rozpoětu pro nabídkovou cenu a zpracování rozpočtu ocenění byly
osloveny 2 projekčníkanceláře, které zaslaly nabídky na zptacovéni projektové
dokumentace ve
1. 59 890,- Kč bez DPH
2.49 949,-Kóbez DPH.

výši:
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Komerění banka, Žarcc, é. ú. : 1927481/0100
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4) Havarijní stav byl částečněodstraněn vlistopadu roku 2019. Kdalším havátiim topného
systému došlo v únoru a březnu 2020. Ty.to jsou řešeny v současnédobě dle dokončené
projektové dokumentace. Byly osloveny fi*y, které se opravamitopných systémů zabývaji.
Z podaných nabídek byla vybrána firma CC Partner Servis s.r,o. Kryry. Opravy a
rekonstrukce topného systému budou provedeny do zahájení nové topné sezóny 20201202I.
Dáváme Vám uvedené na vědomí a jsme s pozdravem

Mř§To KRYiY
I{lavni 1
439 81 Kíýry

/i,_

Miroslav Brda
Kryry

starosta města

Příloha:
Krycí list rozpočtu -

8 listů

Protokoly o nahlášení poruchy

-

3 listy
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