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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
Na základě Vaši žádosti ze dne 12. 1. 2015 postupujeme seznam plánovaných nových stavebních
projektů pro rok 2015, kterým bude Obec Býšť vyhlašovat poptávkové řízení případně výběrová řízení.
Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o zakázky spadající do režimu veřejných zakázek malého
rozsahu a termíny poptávkového řízení jsou orientační, doporučujeme sledovat internetové stránky
obce,www.byst.cz, kde budou jednotlivé veřejné zakázky zveřejňovány prostřednictvím portálu pro
vhodné uveřejnění.
1. Rekonstrukce hřbitovní zdi v Býšti, záměrem akce oprava rozpadající se hřbitovní zdi o
délce cca 40 m se zachováním původní konstrukce, včetně demolice stávající poškozené zdi.
Rozpočet projektu je ve výši cca 0,200 mil. Kč. Akce bude spolufinancována z finančních
prostředků Pardubického kraje. Poptávkové řízení očekáváme cca v květnu 2015 s termínem
provedení srpen - říjen 2015.
2. Dešťová kanalizace - Hoděšovice záměrem akce je vybudování zbylé části dešťové
kanalizace větve A dle PD a větev B o délce cca 270 m v místní části Hoděšovice podél místní
komunikace směrem do staré zástavby. Rozpočet projektu je ve výši cca 0,950 mil. Kč. Akce je
financován pouze Obcí Býšť. Poptávkové řízení bude zahájeno cca v dubnu 2015 s termínem
provedením do září 2015 a to tak, aby stavba byla v souladu s probíhající stavbou splaškové
kanalizace v dané lokalitě.
3. Dešťová kanalizace – Bělečko B, záměrem je vybudování části dešťové kanalizace o délce
cca 174 m v Bělečku podél komunikace II/298. Rozpočet projektu je ve výši cca 0,500 mil. Kč.
Akce je financován pouze Obcí Býšť. Poptávkové řízení bude zahájeno cca v dubnu 2015
s termínem provedením do září 2015.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
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