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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
Na základě Vaši žádosti ze dne 5. 2. 2016 postupujeme seznam plánovaných nových stavebních
projektů pro rok 2016, 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. Kompostárna Býšť – plocha do 150 t/rok, záměrem akce je vybudování oplocené plochy pro
kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Rozpočet projektu je ve výši cca 1,300 mil. Kč.
Akce bude spolufinancována z finančních prostředků Pardubického kraje. Poptávkové řízení
očekáváme cca v únoru 2016 s termínem provedení duben – květen 2016.
2. Revitalizace vodní nádrže v Býšti záměrem akce je rekonstrukce stávající nádrže a výstavba
korunového bezpečnostního přelivu pro protipovodňovou ochranu obce a ekologický účel
vytvořením přirozeného ekosystému. Rozpočet projektu je ve výši 2,000 mil. Kč. Akce bude
spolufinancována z finančních prostředků Ministerstva zemědělství. Poptávkové řízení bude
zahájeno cca v květnu 2016 s termínem provedením od srpna až září 2016 a to tak, aby stavba
následovala po ukončení rekonstrukce části NN od TS 0929 v dotčené lokalitě.
3. Býšť – Svoboda - účelová komunikace na p. p. č. 255/5, záměrem je vybudování nové
přístupové komunikace k RD čp. 16 a 17 v k. ú. Býšť o délce cca 90 m. Rozpočet projektu je ve
výši cca 1,000 mil. Kč. Akce je financován pouze Obcí Býšť. Poptávkové řízení bude zahájeno
cca v červnu 2016 s termínem provedením od září do listopadu 2016.
4. Hoděšovice – chodník podél silnice III/29825, záměrem je vybudování nového chodníku
v místní části Hoděšovice o délce cca 330 m. Rozpočet projektu je ve výši cca 1,180 mil. Kč.
Akce je spolufinancována z finančních prostředků SFDI. Poptávkové řízení bude zahájeno cca
v květnu 2016 s termínem provedením od srpna do září 2016.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ladislav Mlateček, v. r.
starosta obce
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