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Istav Media, s.r.o.
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150 00 Praha 5 – Smíchov
Zastoupen: Mgr. Miroslavou Šindelářovou
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Dne 1.6.2016 jsme od Vás obdrželi žádost o poskytnutí informace ze dne 3.5.2016, ve smyslu
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se dožadujete poskytnutí
informací o zaslání investičních plánů obce pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které
jsou plánovány obcí na rok 2016 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiného veřejného
rozpočtu.
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
K výše uvedenému sdělujeme:
- Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje předem žádný investiční plán – seznam stavebních
projektů předem. Konkrétní stavební projekty jsou schvalovány během rozpočtového roku s ohledem
na poskytnutí dotačních možností.
V současné době jsou vypsány 2 stavební projekty, a to:
- Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (vypsána mimo zákon č. 137/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů) s názvem „Oprava střechy ZŠ Hrádek – stará budova“. Jedná se o
opravu střechy ZŠ Hrádek, na adrese Hrádek 53, 671 27, s předpokládaným termínem započetí
prací 1.7.2016, za předpokládanou cenu 670.000,00 Kč bez DPH.
a
- Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (vypsána mimo zákon č. 137/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů) s názvem „Oprava místních komunikací Hrádek“. Jedná se o opravu
místních komunikací v obci Hrádek (asfaltový povrch), s předpokládaným termínem započetí prací
27.6.2016, za předpokládanou cenu 1.760.300,00Kč vč. DPH.

Bližší informace k výše uvedeným stavebním záměrům obce prováděných v současné době (včetně
projektových dokumentací), jsou vyvěšeny v souladu se směrnicí obce Hrádek na webových
stránkách obce www.obec-hradek.cz.

S pozdravem

Ing. Jiří Sýkora, DiS., v.r.
Oprávněná úřední osoba
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