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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte poskytnutí informace: 

- o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2021. Resp. 

seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 

2021-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu 

města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. 

U těchto projektů prosím uveďte: 

                                         -název projekt 

                                         -popis projektu 

                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 

                                         -finanční rozpočet projektu 

                                         -plánovaný termín započetí projektu 

                                         -předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce   

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2021, pokud obsahuje podrobné informace k daným 

akcím dle bodů uvedených výše. 

 

Poskytnutí požadovaných informací: 

MČ Praha – Dolní Měcholupy plánuje tyto investiční akce: 

 

1. Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy 

- výstavba nové mateřské a základní školy pro Dolní Měcholupy s kapacitou 100 dětí 

v MŠ a 540 dětí v ZŠ 

- projekt zpracovává na základě architektonické soutěže Ateliér Projektor 

- projektové práce v průběhu celé realizace budou činit 29 957 180 Kč včetně DPH, 

vlastní realizace stavby je odhadována na 450 000 000 Kč 

- získání stavebního povolení a výběr zhotovitele je plánován ke konci roku 2022 

- výběrové řízení na zhotovitele proběhne po získání stavebního povolení, předpoklad je 

v 2. polovině roku 2022 

 

2. Rekonstrukce kuchyně v Mateřské škole Dolní Měcholupy 

- rekonstrukce a rozšíření kapacity stávající kuchyně v MŠ 

- projekt zpracovala společnost Atelier Simona - Bohemia s.r.o. 

- náklady na realizaci jsou plánovány ve výši 12 500 000 Kč 

- předpokládaná realizace projektu cca 07 - 08/2021 

- výběrové řízení na zhotovitele je plánováno po získání stavebního povolení, 

pravděpodobně v květnu nebo červnu 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice 

- rekonstrukce a dostavba vnitřních prostor a venkovního skladu hasičské zbrojnice 

- projekt ještě není zpracován 

- odhad nákladů je 10 000 000 Kč 

- rekonstrukce je plánována na rok 2022 

- výběrové řízení na zhotovitele proběhne po získání stavebního povolení, 

pravděpodobně na jaře 2022 nebo podle získání dotace na rekonstrukci 

 

4. Dostavba zázemí SK Dolní Měcholupy a komunitního centra 

- dostavba rozestavěné stavby zázemí sportovního klubu a komunitního centra 

- projekt zpracovala projekční kancelář KPP - Ing. arch. Iva Knappová  

- odhad nákladů na dostavbu je 20 000 000 Kč 

- realizace plánována v roce 2021 nebo 2022 

- výběrové zřízení na zhotovitele proběhne po získání finančních prostředků z dotace 

 

5. Dětské hřiště u ZŠ 

- vybudování nového dětského hřiště u základní školy 

- projekt ještě není zpracován 

- odhad nákladů je 2 000 000 Kč 

- realizace plánována v roce 2021 

- výběrové řízení proběhne po zhotovení projektu, předpoklad v 2. polovině 2021 

 
 

S pozdravem 

 

 

Šárka Fořtová, DiS. 

tajemnice 
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