MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
nám. Svobody 18/1,38901 Vodňany

Ve Vodňanech dne 20.03.2015

Záznam o poskytnutí informace
povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") tento záznam o
poskytnuté informaci:
Datum podání: 11.03.2015- datovou schránkou

Žadatel: Business Media CZ, s.r.o., sídlo Praha 5, Nádražní 762/32, IČ 28473531

Obsah požadované informace:
Žádost o poskytnutí následujících informací:
- zaslání investičních plánů města pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou městem
plánovány pro rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů /název projektu,
stručný popis projektu, rozpočet v Kč, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběřového
řízení na dodavatele/.
Způsob vyřízení:

odpověď byla zaslána dne 30.03.2015 do datové schránky žadatele

Žadateli byla poskytnuta níže uvedená informace:
Město Vodňany má pro rok 2015 schválený tento investiční plán, resp. tyto stavební projekty,
svém rozpočtu zastupitelstvo města dne 15.12.2014 pod usnesením Č. 3:
1) zatrubnění stoky v Radčicích- 1.3 mil. Kč, zhotovitel

vybrán, realizace duben-květen

které schválilo ve

2015

2) Kodádkova 845- vybudování vlastní kotelny, 0.65 mil. Kč, zpracována PD
3) nám. Svobody 10,11- rekonstrukce
4) rekonstrukce

společných prostor, 0.85 rnil., zveřejněna výzva k podání nabídek

místních komunikací 15.mil. Kč, zhotovitel vybrán, realizace duben-červen

5) zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Výstavní,

2015

1.mil Kč zhotovitel vybrán, realizace červenec-srpen

2015

6) venkovní rolety ZŠ, 0.15 mil Kč, zveřejněná výzva k podání nabídek
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7) víceúčelová stavba Újezd-Hvožďany, jedená se o vybudování účelového objektupro místní části Újezd a Hvožďany, 4.5 mil. Kč, příprava projektové dokumentace.

budova občanské vybavenosti

Za poskytnutí informací nejsou účtovány náklady
Žádost vyřizovala: Mgr. Pavla Smolová
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