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Zadost o poskytnuti informace

~ji

ř/I» s:

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ~<Pi.zn.)

Ij
počet listů/příloh:

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 2015. Z tohoto důvodu Vás prosíme o
zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů,
které jsou plánovány městem/obcí

na rok 2015 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 Vám za spolupráci.
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Obec Komňa
Komňa 42, PSČ 687 71
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Naše značka:
Vyřizuje:
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233/2015
27.05.2015

Investiční plány obce pro rok 2015 . Poskytnutí informace podle zákona

Č.

106/1999 Sb.

Na základě Vaší písemné žádosti doručené Obci Komňa dne 25.05.2015 o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požadujete
"zaslání investičních plánů obce pro rok 2015, resp. stavebních projektů, které jsou plánovány
obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U
těchto projektů žádáte o
. název projektu
. stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele".
Sdělujeme, že

V

1. pololetí roku 2015 budou v Obci Komňa uskutečněny tyto stavební akce:

1) Rekonstrukce místní komunikace v trati "Šefranice"
- jedná se zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti s napojením na
komunikační síť vyššího řádu 11/496,zpevnění podloží, rozšíření komunikace;
- rozpočet: 192.624,- Kč;
- termín započetí: červen 2015;
- výběrové řízení proběhlo v rámci žádosti o přidělení dotace.
2) Dětské hřiště u sýpky
- obnova dětského hřiště v lokalitě u sýpky. Bude usazeno 5 herních prvků a sestav
pro děti ve věku 3 - 12 let.
- rozpočet: 570.431,· Kč;
- termín započetí: červen 2015;
- výběrové řízení uskutečnila firma TIMORIS v rámci Smlouvy o dílo, která byla
uzavřena mezi obcí Komňa a výše uvedenou firmou.
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Ing. Jana Křižková
starostka obce

Tel.: 572 641 140*E-maíl:obec@komna.cz*www.komna.cz*Bankovnf
spojení: 14824721/0100, KB, a.s."
IČ: 00207438*DIČ: CZ00207438*ÚŘEDNI
DEN: pondělí, středa'Datová schránka: iz8bysu

