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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 17. 2. 2016 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o poskytnutí informace týkající se plánovaných investičních projektů a projekční
činnosti“.
V žádosti požadujete:
-

Informace týkající se plánovaných investičních projektů a plánované projekční činnosti, jejíž
předmětem nebo součástí budou pozemní stavby, vodohospodářské stavby, rekonstrukce,
inženýrské sítě, novostavby a dopravní stavby v období 2016-2018.

-

Zaslání seznamu výše uvedených projektů či rekonstrukcí s uvedením informace týkající se
plánovaného finančního rozsahu, také s uvedením předpokládaného termínu výběrových řízení,
pokud jsou plánována.

-

Aby v seznamu byly zahrnuty i projekty a rekonstrukce, které jsou případně dokončovány
z předchozích let a budou financovány z veřejného rozpočtu nebo z dotačních titulů či za jejich
podpory.

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
Předpokládané investice pro rok 2016

Předpokládaná cena v tis. Kč

Rekonstrukce MK Nivy

3.641

Modernizace ŠD v budově č. 51 Pozlovice
(v současnosti probíhá výběr zhotovitele)

1.285

Kabiny TJ Sokol – střecha, okna, dveře, zateplení

1.500

Výměna svítidel VO

1.000

Pořízení 5 ks šlapadel
Rekonstrukce WC přehrada

400
1.000

Informační altán v ul. Antonína Václavíka

440

Hrací prvky v zahradě MŠ

650

Rekonstrukce ul. K Přehradě a ul. Na Drahách
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6.500

V současné době se zpracovává strategický dokument městyse Pozlovice, ze kterého vyplynou
investiční záměry na další roky.
S pozdravem

Ing. Olga Tkáčová v. r.
starostka

Doručí se:
e-mail: milada.vachova@gmail.com

Městys Pozlovice
tel.: 577 113 071
e-mail: mestys@pozlovice.cz; datová schránka: qubbzyg
č.ú: 11222-661/0100
IČO: 00568708, DIČ: CZ00568708

