Žádost o poskytnutí informací
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:
Obsah žádosti/dotazu:
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2022 a projektu RSP (registr
stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání
investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2022. Resp. seznamu
investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech
2022-2023. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu
města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.
U těchto projektů prosím uveďte:
-název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce
Případně nám prosím zašlete
rozpočet na rok 2022, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů
uvedených výše.
Způsob poskytnutí informací:
-

XXX

Žadatel:
XXX

Předem Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,
XXX

1

XXX

Ve Starkoči, dne 13. dubna 2022

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dobrý den,
na základě vaší žádosti vám sdělujeme níže uvedené.
Schválený rozpočet obce Starkoč pro rok 2022 naleznete na našich webových stránkách
www.starkoc.cz, odkaz:
https://www.starkoc.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah723_1.pdf&original=Schv
%C3%A1len%C3%BD%20rozpo%C4%8Det%20pro%20rok%202022.pdf
Investiční plány naší obce pro roky 2022 až 2023 jsou následující:
1). Veřejná zakázka malého rozsahu - „Revitalizace a obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie ve
Starkoči u Bílého Podolí“ – etapa 2022 – cca 900.000,- Kč, sanace trhlin, obnova zdiva a římsy
objektu, obnova vnitřních omítek, odkaz:
https://www.starkoc.cz/urad-2/verejne-zakazky-obce-starkoc/revitalizace-a-obnova-kostela-vestarkoci-etapa-2022/
2). Zasíťování obecních pozemků
3). Vodovod
4). Vybudování dětské skupinky
U akcí uvedených pod čísly 2)., 3). a 4). nám vámi požadované údaje nejsou známy.
S pozdravem,

……………………..………
Jan Jiskra – starosta
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