From: P
B
Sent: Thursday, January 31, 2019 10:43 AM
To: jankovice@post.cz
Subject: Ž

Žádost o poskytnutí informací
Na základ zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších
p edpis , vás žádáme o sd lení následující informace:

Obsah žádosti/dotazu:
V rámci mapování investičních plán m st, obcí a kraj pro rok 2018 a projektu RSP
(registr stavebních projekt ), který je určený na podporu stavebník z celé ČR, Vás
žádáme o zaslání investičních plán Vašeho m sta, Krajského ú adu či obce
pro rok 2019. Resp. seznamu investičních/stavebních projekt
či
rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2019-2022. P ípadn jsou
dokončovány z p edchozích let a budou financovány z rozpočtu m sta, obce,
krajského ú adu nebo z dotačních titul či za jejich podpory.
U t chto projekt prosím uve te:

-název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelá (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-p edpokládaný termín výb rového ízení,
pop . výherce

P ípadn nám prosím zašlete rozpočet na rok 2019, pokud obsahuje
podrobné informace k daným akcím dle bod uvedených výše.
Zp sob poskytnutí informací:
-zaslání na e-mailovou adresu: info@amamarketing.cz či p.bouzkova@amamarketing.cz
Žadatel:
AMA, s.r.o., IČO: 61327557, Voron žská 144/20, Liberec 1, 460 01
P edem Vám d kujeme za spolupráci.
S pozdravem,
Pavlína Bouzková
AMA, s.r.o., Voron žská 144/20, Liberec 1, 460 01
Tel.: 484 847 802
E-mail: p.bouzkova@amamarketing.cz
V Liberci dne 31.1.2019
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Obecní ú ad Jankovice
Jankovice č. 15
687 04 p. Traplice

Obec Jankovice
AMA s.r.o.
Voron žská 144/20
460 01 Liberec 1

Vaše značka:

Ze dne:
31.1.2019

Naše značka:
OUJA-0055/2019

Vy izuje/telefon:
Kutálková / 572572724

Jankovice
13.2.2019

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
dle zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis
Na základ Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 31.1.2019 zasíláme p ehled investičních
plán obce na roky 201ř – 2022 :
1. Výstavba kanalizace + ČOV – zpracovává se projektová dokumentace, finanční
rozpočet

projektu

zatím

p edpokládaný termín V

není

znám, plánovaný termín

započetí

výstavby a

2020 - 2021.

2. Chodníky v obci – zpracovává se projektová dokumentace, finanční rozpočet projektu
zatím není znám, plánovaný termín započetí výstavby a p edpokládaný termín V

po

roce 2022.
3. Sociální bydlení + PKC – projektová dokumentace zpracována, projektová kancelá
UNIPROJ s.r.o. Uherské Hradišt , finanční rozpočet projektu 31 mil. Kč, plánovaný
termín započetí výstavby 2020 – 2022, p edpokládaný termín V

rok 2020.

S pozdravem
Radek Šilc
starosta obce

e-mail: jankovice@post.cz
telefon: 572 572 724
www.jankovice.cz
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