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Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ,s. r. o. a její projekt ISTAV, určený na
podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních
plánů měst a obcí pro rok 2014. Z tohoto důvodu Vás prosíme o
zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů,
které jsou plánovány městem/obcí

na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných

veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
název projektu
stručný popis projektu
rozpočet projektu v mil. Kč
plánovaný termín započetí projektu
předpokládaný

termín výběrového řízení na

dodavatele

Způsob poskytnutí informace:
- zaslat pomocí datové schránky na ID: qb3cdfg
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Děkujeme Vám za spolupráci.
V Praze dne 19.12.2013
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Ondřej K10c

Ondřej Klec
1STA V - research manager
Business Media CZ, s. r. o.
A DOCUgroup Com pany
Nádražní 32
150 00 - Praha 5
Tel.: +420225351 635
E-mail: ondrej.kloc@bmczech.cz
www.bmczech.cz
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Beňov

Beňov č.3, 750 02 Přerov
IČO : 00636126
Tel, Fax: + 420 581 224105
www.benov.cz E-mail.;.podatelna@benov.cz.starosta@benov.cz

Busines Media, s.r.o.
Ondřej Kloc
ádražní 32
150 00 PRAHA 5

.v Beňově

dne 9.1.2014

Věc: Investiční plány obce Beňov.
Na základě Vašeho dopisu ze dne 19.12.2013Vám zasíláme podklady investičních záměru připravovaných
v obci Beňov na rok 2014.
I.

Výstavba nové Mateřské školky za objektem ZŠ Č. 74
V současné době se dokončuje PO s územním a stavebním řízením, výstavba bude realizována za
objektem Základní školy v majetku obce Beňov. Jedná se o novou budovu s kapacitou pro 25 dětí
s kompletním vybavením a příslušenstvím.
Rozpočet se bude pohybovat kolem 5 - 7 milionu Kč
Plánovaná výstavby 2014 - pokud bude vyhlášen dotační titul na výstavbu nových škol, který plánuje
Ministerstvo Financí ČR
Výběrové řízení je tedy vázánu na výše uvedená fakty a vyhlášené dotace.

2.

Oddílná kanalizace "Za Beňovským potokem"
V současnédobě je dokončena PO s územním řízením a je podána žádost na stavebního řízení.
Jedná se o provedení splaškové kanalizace v délce 876 m sjímkou a výtlakovým vedením 306 m
v části obce za Beňovským potokem od kostela na dolní část obce po obou stranách ulice. Výstavba
bude realizována v obci Beňov na dvě etapy. I. část splaškové kanalizace v délce 306 m na pravé
straně od kostela k dolní části obce s výtlakovým vedením v délce 306 m v roce 2014.
Rozpočet I. etapy 4 miliony Kč
Plánovaná výstavby I. části v roce 2014. V březnu 2014 bude podána žádost o dotaci na Olomoucký
kraj a po potvrzení dotace bude stavba zahájena v květnu 2014,
Výběrové řízení duben 2014.

3.

Vodovod Prusy - napojení lokality Hliník
V současné době je dokončována PO na změnu trasy s projednáním k územnímu řízení a následně
stavební povolení.
Jedná se o provedení vodovodního potrubí v místní části Prusy v délce 486 m s napojení lokality Hliník
na stávajících RD a k lokalitě nové výstavby RO.
Rozpočet 1,2 miliónu Kč
V červnu 2014 bude podána žádost o dotaci na Ministerstvo Zemědělství ČR a po potvrzení dotace
bude stavba zahájena v srpnu 2014,
Výběrové řízení proběhne v květnu 2014
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