


P.č. Název projektu Název projektové kanceláře lokality stavby Popis projektu

Finanční rozpočet projektu -

předpoklad

předpokládaný termín 

započetí projektu

zajištěno financování 

projektu

1. Rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ Purkyńova včetně úklidových komor SNOWPLAN s. r. o. Frýdlant 

Jedná se o kompletní rekonstrukci sociálního zařízení na základní škole 

včetně úklidových komor  - stavební práce 7.889.579,73 Kč 2023 ano

2.

Pořízení projektové dokumentace na stavební úpravy objektu čp. 99, nám. T. G. 

M., Frýdlant Frýdlant 

Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení 

v podrobnosti prováděcí dokumentace včetně oceněného a neoceněného 

položkového rozpočtu - projekční činnost (bytové jednotky, výtah, statické 

zajištění objektu) není znám 2022/2023 ano

3.

Pořízení projektového dokumentace nového využití objektu čp. 45, ul. 

Havlíčkova, Frýdlant Frýdlant 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a 

pro provádění stavby včetně zpracování oceněného a neoceněného 

položkového rozpočtu (knihovna, komunitní prostory, krátkodobé 

ubytování) - projekční činnost není znám 2023/2024 ano

4.

Přestavba, modernizace a snížení energetické náročnosti objektu základní školy 

speciální Projektový ateliér David s. r. o. Frýdlant kompletní přestavba, modernizace objektu - stavební práce 32 mil. Kč 2023/2024

bude požádáno o dotační 

prostředky, v případě 

obdržení bude realizace

5. Multimdiální učebna a konektivita ZŠ Purkyňova Frýdlant Jedná se o rekonstrukci počítačové učebny a konektivitu celé školy není znám 2024/2025

bude požádáno o dotační 

prostředky, v případě 

obdržení bude realizace

6 Oprava  a  rekonstrukce stávající  terasy na ZŠ Purkyňova, Frýdlant Vavruška Milan Frýdlant 

Jedná se o rekonstrukci a opravu stávající části suterénních prostor 

objektu školy, které jsou v nevyhovujícím stavu. Do objektu trvale zatéká 

a nelze plnohodnotně využívat stávající prostory 1.996.351,84 Kč 2023/2024 ano

7. Výměna oken v části suterénu a přízemí na ZŠ Bělíkova, Frýdlant Vavruška Milan Frýdlant 

Jedná se o výměnu oken v části suterénu a přízemí objektu základní školy 

Bělíkova 1.365.441 Kč 2023 ano

8. Rychlé zprovoznění Autokempu SNOWPLAN s. r. o. Frýdlant 

Výstavba recepce, denní místnosti pro zaměstnance, WC, bistra a baru s 

krytým posezením

Rekonstrukce glorietu (historický altán)

Rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení

Rozvod vody, kanalizace a elektrické energie

Zpevněné plochy – mlat a žulové odseky

Sloupky pro kempovací místa 

Lampy veřejného osvětlení 

- stavební práce není znám 2023/2024 ano

9. Rekonstrukce malého sálu ve 2.NP stávajícího objektu kina Frýdlant Jaromír Mráz Frýdlant 

Jedná se o rekonstrukci malého sálu ve 2.NP stávajícího objektu kina.

Stavební práce budou prováděny výhradně uvnitř stávajícího objektu. 704.978 Kč 2023 ano

10. Chodník podél ul. Hejnická (dotace SFDI cca 1,5mil. Kč) Projektová kancelář Nýdrle Frýdlant 

Předmětem stavby je výstavba nového chodníku podél silnice II/290 ve 

Frýdlantu, ul. Hejnické. 2 mil. Kč 2023/2024 SFDI+ spoluúčst města

11. Chodník podél ul. Jizerská (dotace SFDI cca 1,9mil. Kč) Projektová kancelář Nýdrle Frýdlant 

Předmětem stavby je výstavba nového chodníku a stavební úpravy 

stávajícího chodníku podél silnice II/290 ve Frýdlantu, ul. Jizerské 2,7 mil. Kč 2023/2024 SFDI + spoluúčast města

12. Demolice kotelny  u nemocnice a vybudování parku Jaromír Mráz Frýdlant Jedná se o demolici objektů (komín, kotelna, strojovna ...) není znám 2023/2024

bude požádáno o dotační 

prostředky, v případě 

obdržení bude realizace

13. Rekonstrukce atletické dráhy u travnatého hřiště

SNOWPLAN s. r. o.; Projektová 

kancelář Nýdrle Frýdlant 

Jedná se o rekonstrukci stávajících sportovních ploch, vč. rekonstrukce 

jejich odvodnění do stávajícího recipientu. 18 mil. Kč 2023/2024

bude požádáno o dotační 

prostředky, v případě 

obdržení bude realizace

14. Kabinový blok Valbek s. r. o. Frýdlant Demolice, výstavba nového objektu, sítě,parkoviště 50 mil. Kč 2024/2025

bude požádáno o dotační 

prostředky, v případě 

obdržení bude realizace

15. Terminál u železniční stanice Frýdlant ANTE, spol. s r.o. Frýdlant

Jedná se rekonstrukci stávajích nástupišt a výstavbu nového

nástupiště, vybudování parkoviště a rekonstrukce vozovky.
8 mil. Kč 2024/2025

bude požádáno o dotační 

prostředky, v případě 

obdržení bude realizace
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