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Adresa sídla:
Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, Praha 5, 15000
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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 2012. Z tohoto důvodu Vás prosíme o

zaslání investičních
které jsou plánovány

plánů Vašeho města/obce
městem/obcí

pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů,

na rok 2012 a budou financovány

veřejných rozpočtů. U těchto projektů

z rozpočtů obce nebo z jiných

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 12. 1. 2012

Sim ona Straková
ISTAV - research manager
12.1.2012
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A DOCUglOup Company
Nádražní

x
Sirrona Straková

15000

32

-Praha

5

Tel.: +420 225 351 635
E -rn ai I: sim on a .strak ova@bm czech. cz
VVeb
VWW\I.bmczech.cz

~X'

-.--------t-.
I

..,a

OBEC ZVOLE Obecní úřad Zvole 78901 Zvole 123 tel. 583/444274

Business Media CZ, s.r.o.
zastoupená Simonou Strakovou
Nádražní 32
150 00 Praha 5

Zvole,13.2.2012
Č.j. OÚ ZV. 39/2012
Vyřizuje Jana 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 doručenou dne 6.2.2012 Vám poskytujeme následující informaci:
Obec Zvole má pro rok 2012 plán na realizaci následujících investičních akcí v oblasti stavebních
projektů:
Vodovodní přípojky
rozpočet 60 tis. Kč
termín 04-08/2010
bez výběrového řízení - akce do 100 tis. Kč dle vnitřní směrnice obce zadává starosta
obce dle schváleného rozpočtu obce
Kanalizační

přípojky
rozpočet 100 tis. Kč
termín 04-08/20 I O
bez výběrového řízení - akce do 100 tis. Kč dle vnitřní směrnice obce zadává starosta
obce dle schváleného rozpočtu obce

Intenzifikace ČOV - realizace pouze v případě obdržení dotace
rozpočtované náklady akce celkem 11.534 tis. Kč, z toho v roce 2012 5.767 tis. Kč
termín zahájení v případě přiznání dotace 08/2012
výběrové řízení po přiznání dotace, předpokládaný termín 06-0712012
Rozšíření veřejného osvětlení
- rozpočet 100 tis. Kč
- termín 04-08/2012
bez výběrového řízení - akce do 100 tis. Kč dle vnitřní směrnice obce zadává starosta
obce dle schváleného rozpočtu obce

Protipovodňová opatření obce Zvole - realizace v případě obdržení dotace z OPŽP
rozpočet 1.875 tis. Kč
termín zahájení 04/-06/201
výběrové řízení na dodavatele probíhá. Lhůta pro podání nabídek skončila 27.1.2012.

