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Žadatel:
lstav Media, s.r.o., lČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: Mgr. Miroslava Sindelářová, Istav Media, s.r.o.
Adresa sídla:
lstav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
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Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost lstav Media, s.r.o. a jejňn projektem určený na podporu
stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapováníinvestičnÍch plánů měst
a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zasláni inveSťiinÍch plánů Vašeho města/obce
pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou p|án(jCány městem/obcí na rok 2017
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 dodav2tele
Způsob poskVtnutÍ informace:
- zaslat pomocí datové schránky na ID: dc6q2wa
- nebo na email: investice@istav.cz
V případě, že rozpočet ještě neníschválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválenídojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 16. 02. 2017

Mgr. Miroslava Šindelářová
ISTAV Restmrch manager
M,,. Mi,iíĹináelĹ'

lstav Media, s.r.o.
Nádražní762/32
150 00 Praha 5 - Smíchov
e-mail: invest ice@istav.cz
web: wvv".'.'.istäv.cz

Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz
Klenčí pod Čerchovem Č.p. 118
PSČ : 345 34
Tel.
IČO

Istav Media, s.r.o.
Mgr. Miroslava Šindelářová
Nádražní 762/32
150 00 Praha 5 - Smíchov

: 379 794 231
: 00253472

e-mail : urad.mestyse@klenci.cz
Klenčí pod Čerchovem 6. 3. 2017

Vážená paní Šindelářová,
touto cestou reaguji na Vaši žádost o informaci, která nám byla doručena dne 20. 2. 2017,
kde žádáte o investiční plány na rok 2017. Vše podstatné plánované akce shrneme v přehledné
tabulce.
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StruČní popis projektu
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Rozpocet
projektu
v mil.
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.

.

Planovany
.

te"n;'",
.
zapoceti

projektu

Předpokládaný
.
termin
výběrového
rlzenl
V.
. na
dodavatele

Výměna stávajícího
0,4 mil.
. KcV

07/2017

Výměna
rozvodové
skříně v budově
zdravotního
střediska.
Opraý ,

V ,za.
topného systému
.
, ., medium
,
novy,
pricemz
zustane stavaµcí.
Výměna stávajících dvou
rozvodových skříní,
které již nevyhovují za
jednu novou dle platných
norem.
Oprava nevyhovujícího

0,1 mil. KČ

07/2017

stavu balkonu
, .
na budove DPS

1
.
stavu balkonu
na ob:ektu
pro seniory.

·
0,25 mil.
Kc-

05/2017

JlZ zadáno

Porlzenl
V,
,

. dopravní
obnovy

1 ,2 mil. KČ

09/2017

05/2017

havarijmho

(

zásahového DA
pro SDH

·

·

2. polovina
05/2017
.
2. polovina
05/2017

z roku 2016

V rámci postupné

techn!!y sboru SDH
Klenci JPO II nákup
nového dopravního
automobilu.

V případě dalších otázek nás neváhejte kontaktovat.
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S přátelským pozdravem
KLŕ:NČ., POD ČřR "H VLk,
?SČ 345 3l!
"
oms

Telefon : 379 794 231, 379 794 511
Telefax : 379 795 026
E- mail : úrad . městyse @ Klenci . cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna Domažlice a.s.
č. účtu 0762067359 /0800

Jan Bozděch
starosta městyse

IČO 00 253 472

