ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Veřejný subjekt:
Název: Jankovice
Sídlo: Obecní úřad Jankovice
Žadatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:
tel:
email:

Věc:

Milada Váchová
Oblá 32, Brno, 63400
25. 5 1995
725755408
milada.vachova@gmail.com

Žádost o poskytnutí informace týkající se plánovaných investičních projektů a projekční
činnosti

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
se na Vás obracím formou žádosti o informace týkající se Vašich 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.
Žádám Vás tímto o 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. Žádám, 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.
Žádám o to, aby mi informace byla zaslána na email milada.vachova@gmail.com
V Brně dne 15. 2. 2016

Milada Váchová

Obec Jankovice
Jankovice č. 15
687 04 p. Traplice

Poskytnutí informace týkající se plánovaných investičních projektů a projekční
činnosti
Vážená paní Váchová,
pro letošní rok máme rozpočtovány následující činnosti, jejichž předmětem budou pozemní stavby,
rekonstrukce, popř. PD k těmto činnostem:
Náklady v tis. Kč

Název aktivity / projektu
2016
PD kanalizační přípojky
Restaurování
kamenného kříže

2017

200000

2018

2019

celkem

externí zdroje

Název
dotačního
titulu

Termín
zahájení

ukončení

2016

1.12.2016

2016

1.10.2016

2016

1.10.2016

80000

2016

1.7.2016

100000

2016

1.12.2016

60000

2016

1.9.2016

200000

160000

160000

110000

Zóna pasivního
200000
odpočinku dolní konec
Prodloužení vodovodu ke
80000
hřbitovu
PD a stavební řízení
100000
revitalizace centra
PD a stavební řízení
60000
odpadové hosp.

200000

120000

MMR Obnova drobných
památek
SZIF Podpora pro
vytvoření nebo obnovu
místa pasivního
odpočinku

Termíny výběrových řízení nejsou uvedeny z důvodu, že se jedná o VZ malého rozsahu nebo už VŘ
proběhlo.
Pro roky 2017 a 2018 nemáme rozpočtový výhled zpracován a priorotizace akcí proběhne během března
2016 veřejností při kompletaco rozvojového dokumentu.
Pokud máte zájem o účast v soutěži, zašlete nám nabídku s popisem činnosti a v případě souladu s
potřebami VŘ můžete být vyzvána k podání cenové nabídky.
S pozdravem
Jakub Hrubý
starosta obce

Bc. Jakub
Hrubý
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Hrubý
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V Jankovicích
22.2.2016

