Město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
„Rekonstrukce

a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany“

Dne 12.11.2019 byla uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, koncem listopadu
2019 budou zahájeny stavební práce na projektu Rekonstrukce a přístavba objektu
Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany“. Tento projekt bude financován z vlastních
zdrojů, projekt nebyl vybrán MMR ke spolufinancování v rámci Výzvy č. 2/2018 –
Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Dílo představuje rekonstrukci stávajícího objektu bývalé Rychty ve městě Klecany. Jedná se o
stavební úpravy stávajících objektů, vč. dodávky, montáže vnitřních instalací, vybavení sálu a výtahu,
statické práce (zajištění stavební jámy). Bude provedena úprava vnějšího vzhledu, úprava
dispozičních řešení. Objekt č.p. 487 bude stále sloužit pro účely – pošta, knihovna a doplňkové
pronajímatelné jednotky kancelářského charakteru. U objektu bude provedena změna systémů vstupů,
tak, aby byla docílena bezbariérovost objektů. Bude provedena změna tvaru střešní roviny. Objekt č.p.
74 bude dispozičně upraven pro nové využití v podobně městského úřadu a ve 3. np pro bytové
jednotky. Bude provedena přístavba víceúčelového sálu.
Stavba bude realizována ve dvou etapách – 1. etapa bude zahrnovat rekonstrukci č.p. 74 a přístavbu
sálu a 2. etapa se bude týkat objektu č.p. 487. Vybraný dodavatel bude povinen připravit a předložit
harmonogram obsahující postup výstavby tak, aby došlo v průběhu výstavby nejprve k dokončení 1.
etapy, včetně kolaudace, a aby bylo možné přestěhovat agendu městského úřadu (zahrnující kanceláře,
matriku a veřejnou městskou knihovnu) a provozovnu České pošty z původního místa působení v č.p.
487 do nových zrekonstruovaných prostor v č.p. 74. Realizace 2. etapy zahrnující rekonstrukci č.p.
487 bude zahájena až po té, co bude tento objekt zcela vystěhován.

Stávající stav

1

Město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
Budoucí stav

Název projektu: „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany“
Vlastní zdroj financování:
Datum zahájení realizace projektu:
Datum plánovaného ukončení projektu:

64 999 076,92 Kč bez DPH
11/2019
nejpozději do 03/2021

Zhotovitel stavby: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.
se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9; IČ: 186 26 084
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