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Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jste nás požádali o zaslání:
- investičních plánů města pro rok 2017, resp. seznam investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí, které jsou plánovány městem na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu
města nebo z jiných veřejných rozpočtů.
U projektů žádáte o :
- Název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele
Město Mikulov má schválený rozpočet na rok 2017 na tyto investiční akce:
a) Cyklostezka Stará celnice – Sedlec – vybudování cyklostezky k hranicím obce Sedlec; 8
mil. Kč; 6/2017; 3/2017
b) Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova – vybudování kruhového objezdu; 4 mil Kč;
5/2018; 10/2017
c) ZŠ Mikulov, Valtická – odborné učebny budova Pavlovská; vybudování odborných
učeben v půdním prostoru školy, nová střecha; 1 mil. Kč (příprava); 4/2018; 11/2017
d) ZŠ Mikulov, Valtická – sanační úpravy k odstranění vlhkosti, 1.etapa; 5 mil Kč;
7/2017; 5/2017
e) MŠ Habánská nástavba – stavební úpravy MŠ - zřízení jedné třídy; 7,5 mil. Kč;
5/2017; 3/2017
f) Rekonstrukce objektu Zámecká 7 – oprava fasády, oken a dveří, vnitřní stavební
úpravy bytů; 12 mil. Kč; 5/2017; 3/2017
g) Parkovací místa Vrchlického – výstavba 7 zastřešených parkovacích míst; 2,2 mil. Kč;
5/2017; 3/2017
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h) Veřejné osvětlení – rekonstrukce LED 1.etapa – výměna veřejného osvětlení včetně
kabelů; 8/2017; 5/2017
i) Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení – rekonstrukce zasedací
místnosti v budově MěÚ Mikulov; 4,1 mil. Kč; 4/2017; 2/2017
j) Spojnice ul. Žižkova – Bezručova – zpevnění silnice asfaltovým krytem, výstavba
veřejného osvětlení; 7,1 mil. Kč; 9/2017; 7/2017
k) Autobusová zastávka Mušlov – v
ybudování nové autobusové zastávky vč.
příjezdových komunikací; 6,2 mil. Kč; 10/2017; 8/2017
l) Komunikace Koněvova a Česká – souvislá oprava – oprava chodníků a krytu
komunikace vč. parkovacích míst; 2 mil. Kč; 11/2017; 4/2018

otisk úředního razítka

vedoucí odboru rozvoje
a živnostenského podnikání
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