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Vyřizuje:
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17.2.2017

ÚMP/DP/2204/17

Ing. Bronislava Coufalíková

21.02.2017

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 17. 2. 2017 byla do naší datové schránky 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“.
V žádosti požadujete:
-

zaslání investičních plánů našeho městyse pro rok 2017, resp. seznam stavebních
projektů, které jsou plánovány městysem na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu
městyse nebo z jiných veřejných rozpočtů (s uvedením názvu projektu, stručného popisu
projektu, rozpočtu projektu v mil. Kč, plánovaného termínu započetí projektu a
předpokládaného termínu výběrového řízení na dodavatele)

-

v případě, že rozpočet ještě není schválený, o sdělení termínu, kdy k jeho schválení
dojde.

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 je prozatím zařazena investiční akce „Pozlovice –
rekonstrukce MK Na Drahách a K Přehradě“, u které jsme před podpisem smlouvy o dílo
s vybraným zhotovitelem, rozpočet akce: 10.609.031,95 Kč vč. DPH. Dále je v rozpočtu
zařazeno pořízení cisternové automobilové stříkačky. Další Vámi požadované informace o
veřejných zakázkách lze nalézt na https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00568708.
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Ostatní předpokládané investice pro rok 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kabiny SK Pozlovice (střecha, okna, dveře a zateplení)
Pořízení 5 ks šlapadel
VO - přehrada - přípolož k NN - VO od Penzionu U Hráze k WC a dále
k Adamantinu
Oprava místní komunikace od LS Niva do chatové oblasti Křapodola
Skládka zeminy Řetechovská - přípravné práce
Projekt ZŠ „Pomáháme chránit přírodu“
Kultura - projekt „Spájame to cenné v nás“
VO - modernizace osvětlení - výměna lamp ul. Jurkovičova alej,
přehrada a 3. etapa
Turistické chodníky - Křapodola, koupaliště - horní parkoviště
VO - ul. Pod Větrníkem - přípolož při přeložce kabelu NN
Systém studen a zavlažování - hřiště SK Pozlovice
Hřiště s umělým povrchem za kabinami SK Pozlovice
Modernizace učeben ZŠ - IROP + udržovací práce
Studie „Rekonstrukce MK a chodník Řetechovská“
Studie „Obytné zóny Nivy I. a Nivy II.“
Průzkumný vrt koupaliště
Územní studie
Prodloužení VO Řetechovská
Restaurátorské práce sv. Jan Nepomucký
Obnova a budování míst pasivního odpočinku (altány, výhledy…)

S pozdravem

Ing. Olga Tkáčová v. r.
starostka

Doručí se:
do datové schránky ID: dc6q2wa
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Předpokládaná
cena v tis. Kč
1.500,00
400,00
500,00
1.000,00
500,00
860,00
800,00
900,00
200,00
440,00
500,00
250,00
6.000,00
80,00
80,00
350,00
31,00
20,00
10,00
130,00

