Žádost o podání informace
Údaje o žadateli o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
05.04.2013
Firma :
Zastoupen osobou:
Jméno :
Příjmení :
Titul: Datum narození :
Adresa sídla:
Ulice a č.p. :
Město :
PSČ :
Telefon:
E-mail:
ID :
Předmět žádosti : Žádost o poskytnutí informací
Obsah žádosti :
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Žadatel:
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 2013. Z tohoto důvodu Vás prosíme o
zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních
projektů,
které jsou plánovány městem/obcí na rok 2013 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: qb3cdfg
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.
Děkujeme za spolupráci.
V Praze dne 14. 1. 2013

X
Simona Straková

Stručná odpověď :
Věc: Investiční plán obce Rakvice na rok 2013 - informace
V rámci rozpočtu obce na rok 2013 chváleném dne 5. 3. 2013 byly do plánu investic zařazeny
investiční akce:
akce popis rozpočet mil. Kč VŘ/ popis situace
• Zametací vůz nový stroj 2,73 zadávací dok. k odsouhlasení SFŽP
• Rekonstrukce obnova 2 km 6,44 podána žádost o dot. SFDI chodníků I. etapa chodníků
• Kostel Rakvice sanace zdiva 3,37 podána žádost o dot. JMK obnova fasády
• Okružní křižovatka chodník, VEOS 1,2 není stavební povolení
• ul. Luční, vodovod prodl. veř. sítě 0,7 není stavební povolení
• Dům pro seniory novostavba 66,9 podána žádost o dotaci MMR
•ZŠ – kuchyně celk. rekonstrukce 1,2 zadána PD včetně vybavení
Výběrová řízení na dodavatele budou prováděna po odsouhlasení financování standartním
způsobem v souladu se zák. o veřejných zakázkách.
Ostatní akce charakteru oprav jsou zakázky malého rozsahu.
S pozdravem
Petr Vajbar, starosta
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