Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel:

.v

Adresa sídla:

Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ,s. r. o. a její projekt ISTAV, určený na
podporu stavebníků v ČR.V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních
plánů měst a obcí pro rok 2014. Z tohoto důvodu Vás prosíme o
zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů,
které jsou plánovány městem/obcí

na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných

veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
název projektu
stručný popis projektu
rozpočet projektu v mil. Kč
plánovaný termín započetí projektu
předpokládaný termín výběrového řízení na
dodavatele

Způsob poskytnutí informace:
- zaslat pomocí datové schránky na ID:~
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Děkujeme Vám za spolupráci.
V Praze dne 19.12.2013
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Obecní úřad Stará Ves,č. p.75, okres Přerov PSČ 750 02
IČO 00636584
e-mail: obec.staraves@iol.cz
Telefon: 581 222 014

Čj. 991/2013/DS
Stará Ves 6.1. 2014

Věc: Poskytnutí informace dle zákona

Č.

106/1999 Sb.

a základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, obdržené prostřednictvím datové schránky sdělujeme, že naše obec
v roce 2014 plánuje následující investiční akce:

1. Rekonstrukce vozovky místních komunikací- větev C2
- rozpočet akce: 3 000 000,-- Kč
- předpokládaný termín výběrové řízení: 2/2014 - 3/2014
- termín realizace: 4/2014 - 5/2014 (dle výběrového řízení)
2.
-

Rozšíření veřejného osvětlení- větev C2
rozpočet akce: 300 000,-- Kč
předpokládaný termín výběrové řízeni: 2/2014 - 3/2014
termín realizace: 4/2014 - 5/2014 (dle výběrového řízení)
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