Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 2/2015 ze dne 23. 1. 2015
Seznam investičních projektů a rekonstrukcí města.
Vyřízeno Odborem majetkovým dne 4. 2. 2015.
Text odpovědi:

V příloze Vám zasíláme seznam investičních projektů a rekonstrukcí našeho města, které
plánujeme uskutečnit v letech 2015 – 2017.
Rozpočet pro rok 2015 je veřejně přístupný na stránkách SMK.
Plánované investiční akce v letech 2015 - 2017
Revitalizace zámku Fryštát
Popis projektu:

oprava fasády, střechy a oken v zámku Fryštát

Projekční kancelář:

ATRIS, s.r.o.

Finanční rozpočet:

stavební práce: 8,5 mil. Kč vč. DPH

Termín zahájení:

realizace 06/2015

Termín dokončení:

realizace 08/2015

BUSINESS GATE
Popis projektu:

stavební úpravy, elektroinstalace, vybavení interiéru

Projekční kancelář:

Ing. Arch. Markéta Twrdá

Finanční rozpočet:

5,5 mil. Kč vč. DPH

Termín zahájení:

realizace 09/2015

Termín dokončení:

realizace 10/2015

Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné
Popis projektu:

jedná se o rekonstrukci stávající správní budovy Městského tenisového
klubu (stavební úpravy, dispoziční změny, výměna oken a dveří, zateplení
objektu)

Realizační firma:

SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Finanční rozpočet:

7,0 mil. Kč vč. DPH (akce je spolufinancována z IPRM-ROP)

Termín zahájení:

01/2015

Termín dokončení:

03/2015

Obnova objektu kina Centrum Karviná a Obnova okolí kina Centrum Karviná
Stavby byly soutěženy společně jednou VZ
Popis projektu:

předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukčních prací na budově kina Centrum v rozsahu:
bourací práce, architektonicko – stavební řešení, stavebně – konstrukční řešení, zdravotně technické
instalace, vzduchotechnika a chlazení, vytápění, měření a regulace, silnoproudá elektrotechnika
včetně uzemnění, interiér. Projekt dále řeší obnovu okolí kina Centrum v Karviné. Budou odstraněny
nevyhovující a nefunkční části staveb a drobné architektury, budou vytvořena nová parkovací místa,
provedena výměna dlažeb. Součástí projektu je také vytvoření klidových zón a začlenění nových
pohledových a hygienických předělů umístěním vzrostlých stromů a nízké zeleně
Projekční kancelář:

OSA projekt s.r.o.

Finanční rozpočet: 73 mil. Kč vč. DPH /tato akce bude spolufinancována z dotačního titulu IPRM ROP/
Termín zahájení:

11/2014

Termín dokončení:

Objekt kina Centrum 04/2015, Okolí kina Centrum 08/2015

Cyklostezka – úsek č.2 – park Boženy Němcové (kyn. cvičiště) – hráz řeky Olše
Popis projektu:
realizace stavby skládající se ze stavebních prací - sdružená stezka pro chodce
a cyklisty a služeb – asanační zásahy a náhradní výsadba dřevin
Projekční kancelář:

KANIA a.s.

Finanční rozpočet:

stavební práce: 3,5 mil. Kč vč. DPH

Termín zahájení:

12/2014

Termín dokončení:

06/2015

Tento projekt je financován Operačním programem, přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika 2007-2013.
Demolice objektu tř. Družby čp. 1203-1206, Karviná – Nové město
Popis projektu:

demolice objektu

Finanční rozpočet:

stavební práce: 10 mil. Kč vč. DPH

Termín zahájení:
prací 2016

zadání ZMR na PD – 2015, zahájení VZ na realizaci 2015, zahájení stavebních

Termín dokončení:

2017

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné
Popis projektu:
revitalizace území zahrnuje stavbu nových parkovišť a chodníků v okolí
budovy „C“ Magistrátu města Karviné a prostranství u kostela Sv. Marka. Dále bude provedeno
veřejné osvětlení, bezbariérová rampa a sadové úpravy, bude zde umístěn nový mobiliář
Projekční kancelář:

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Finanční rozpočet:

30 mil. Kč vč. DPH /požadovaná dotace z IPRM-ROP/

Termín zahájení:

03/2015

Termín dokončení:

10/2015

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné - Ráji
Popis projektu:
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v KarvinéRáji – kompletní rekonstrukce městského stadionu v Karviné-Ráji, zahrnující přestavbu stávající hlavní

tribuny, dostavby vedlejších ochozů, vyhřívaného trávníku, nových parkovacích míst a okolní
infrastruktury
Projekční kancelář:

COPLAN Projekt, s.r.o.

Finanční rozpočet:

270 mil. Kč /82 mil. Kč dotace IPRM ROP, cca 80 mil. Kč Meziresortní komise/

Termín zahájení:

10/2014

Termín dokončení:

08/2015

Zlepšení dopravní dostupnosti polsko-českého příhraničí
Popis projektu:
zlepšení dopravní dostupnosti polsko-českého příhraničí v okruhu obcí
Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Karviná a Petrovice u Karviné - modernizace místní
komunikace na ulici Mickiewiczova (úsek točna - Marklovice), výměna povrchu komunikace a podloží,
zesílení krajnic a oprava odvodnění
Finanční rozpočet:

25 mil. Kč / dotace z Programu česko-polské spolupráce 2014-2020/

Termín zahájení:

04/2016

Termín dokončení:

08/2016

Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné – Ráji – optimalizace systému zásobování
teplem – projektová dokumentace
Finanční rozpočet:

500 tis. Kč

Realizace:

připravuje se VŘ

Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné
Popis projektu:
Modernizace venkovních sportovišť ZŠ Borovského, ZŠ U Lesa, ZŠ U
Studny, ZŠ Mendelova a ZŠ a MŠ Prameny v Karviné
Projekční kancelář:

Ing. Vladimír Hampl

Realizační firma:

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Finanční rozpočet:

23,5 mil. Kč vč. DPH (akce je spolufinancována z IPRM-ROP)

Termín zahájení:

08/2014

Termín dokončení:
podmínek /

2015 / v současné době práce přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických

Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v
poddolované části města
Popis projektu:
přeložky inženýrských sítí
Cena projektu:

rekonstrukce místních vozovek, chodníků, veřejného osvětlení, inventáře,
150 mil. Kč

Plánovaný termín realizace:

dle VŘ

Předpokládaný termín VŘ:

dle rozhodnutí MF ČR

