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Obec Zvole
Od:
Komu:
Odesláno:
Předmět:

"research3" <research3@bmczech.cz>
<ou.zvole@tiscaILcz>
22. února 201017:42
Žádost o poskytnutí informace

Obecní úřad Zvole
Zvole 123
78901 Zábřeh
žádost o poskytnutí informace
(dle zákona

č,

106/1999

Sb. o svobodném

přístupu

k informacím,

v pl.zn.)

Žadatel:
Business Media CZ, s. r. o., IČ: 28473531, Nádražní 32, Praha S, 15000,
zastoupen osobou: Martin Kosour, ISTAV.

Adresa sídla:
Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, Praha 5, 15000
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 2010. Z tohoto důvodů Vás laskavě žádáme o

zaslání investičních

plánů Vašeho města/obce

plánovány městem/obcí
U těchto projektů

pro rok 2010, resp. seznam projektů,

na rok 2010 a budou financovány

které jsou

z rozpočtů obce nebo z veřejných

rozpočtů.

žádáme o
- název projektu
- popis projektu
- rozpočet projektu
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný

termín výběrového

řízení na

dodavatele

Děkujeme za spolupráci.

Způsob poskytnutí informace:
- zaslat na e-mail: research3@bmczech.cz

V Praze dne 22.2.2010

23.2.2010

OBEC ZVOLE Obecní úřad Zvole 789 01 Zvole 123 tel. 583/444274

Business Media CZ, s.r.o.
zastoupená Michaelou Kusou
ádražní 32
150 00 Praha 5

Zvole, 2~.2.20 10
Č.j. OÚ ZV. 94/2010
Vyřizuje J. Sed láčková

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
a Vaši žádost ze dne 22.2.2010 Vám poskytujeme následující informaci:
Obec Zvole má pro rok 20 I O plán na realizaci následujících investičních akcí:
Vodovodní přípojky
rozpočet 90 tis. Kč
termín 04-08/20 I(3
bez výběrového řízení - akce do 100 tis. Kč dle vnitřní směrnice obce zadává starosta
obce dle schváleného rozpočtu obce
Kanalizační

přípojky k 8 stavebním pozemkům
rozpočet 90 ti . Kč
termín 04-08/2010
bez výběrového řízení - akce do 100 tis. Kč dle vnitřní směrnice obce zadává starosta
obce dle chváleného rozpočtu obce

Výstavba jednostranného chodníku v části obce "Lukavická" podél silnice 1Il/31542
rozpočet 70 I tis. Kč (stavební rozpočet dodavatele)
termín 07/-11/2010
výběrové řízení na dodavatele proběhlo 5.1.2010.
Výstavba místní komunikace v části obce, Člupek '
rozpočet 4.506 ti . Kč (stavební rozpočet dodavatele)
termín 04-12/2010
výběrové řízení na dodavatele proběhlo 25.2.2010.

