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Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Dne 28.12. 2013 byla doručena na Obec Podbřezí vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která je vedena pod č.j. 857/2013/DS
K žádosti:
Žádáte nás o zaslání investičních plánů naší obce pro rok 2014, resp. Seznam projektů, které jsou
plánovány na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo veřejných rozpočtů. U těchto projektů nás žádáte o název, popis, rozpočet, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín nového řízení dodavatele.
Letos máme v investičním plánu:
1. Stavební úpravy stropu a krovu v části podkroví ZŠ Podbřezí č.p. 3
Předmětem stavebních úprav je provedení nové stopní konstrukce a úprava krovu respektive zesílení krokví, včetně montáže pojistné izolace v části podkroví. Tyto úpravy navazují
na 8. etapu (zřízení kabinetů) a musí být provedeny před ní.
Je navržena nová ocelová konstrukce stropu s železobetonovou deskou betonovanou do
ztraceného bednění z trapézových plechů. Stávající podlaha bude v této části odstraněna,
včetně horního záklopu a nosné z dřevěných stropních trámů, které budou postupně vyřezány. Podhledové trámy včetně podbití a rákosové omítky stropu jsou ponechány, v případě
narušených zhlaví budou konce trámů zesíleny dřevěnými příložkami. V rámci úprav krovu je
navrženo zesílení stávajících krokví s úpravou krovu u střešních oken a montáž pojistné izolace. Z důvodu provětrání krovu je navrženo provedení větracího otvoru do štítové stěny s fasádní mřížkou rozměru 400 x 400 mm.
Celkové náklady předpoklad – 435 335,- Kč včetně DPH.
Předpokládaný průběh akce červen - srpen 2014
Výběrové řízení březen – duben 2014
2. Potřebné zázemí pro pedagogický sbor v budově ZŠ Podbřezí
Tato etapa řeší vytvoření 2 kabinetů pro učitele v podkroví ZŠ. Stěny jsou navrženy sádrokartonové s požární odolností EI 30 se zateplením, podhledy jsou rovněž sádrokartonové s
požární odolností REI 30 se zateplením, zavěšené na stávající krov. Podlaha je navržena jako
systém suché výstavby. Na stavební práce navazuje také realizace elektroinstalace a
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ústředního vytápění. Místnosti budou osvětleny a odvětrány přirozeně, dvojicí střešních oken,
přístup je zajištěn stávajícím schodištěm. Z důvodu požární ochrany jsou zatím ponechány
stávající požární dveře mezi chodbou 2. NP a schodištěm. Dveře v rámci podkroví jsou navrženy s požární odolností dle PD.
Celkové náklady předpoklad – 557 497,- Kč včetně DPH.
Předpokládaný průběh akce červen - srpen 2014
Výběrové řízení březen – duben 2014
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