Ing. Zuzana Klemová
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Alena Vaňková <podatelna@korycany.cz>
čtvrtek 6. února 2020 12:28
úřad - Klemová Zuzana, Ing.; úřad - místostarosta Daníček
FW: Žádost o poskytnutí informací

From: Zdenka Matysová [mailto:zmatysova@amamarketing.cz]
Sent: Thursday, February 6, 2020 12:01 PM
To: mesto@korycany.cz
Subject: Žádost o poskytnutí informací

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 2020 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 2020. Resp.
seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit
v letech 2020-2022. 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 2020, pokud obsahuje podrobné
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Způsob poskytnutí informací:
-zaslání na e-mailovou adresu: zmatysova@amamarketing.cz
Žadatel:
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AMA, s.r.o., IČO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,
Zdenka Matysová
AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Tel.: 484 847 802
E-mail: zmatysova@amamarketing.cz
V Liberci dne 30.1.2020

2

MĚSTO KORYČANY
Hospodářsko-správní odbor
Náměstí 401, 768 05 Kor yčany

www. korycany.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1483132319/0800
IČ : 00287334
DIČ: CZ 00287334
Telefon: 573 500 993, 573 500 999
Mobil: 728 410 886
Fax: 573 376 321
Email: klemova@korycany.cz
ID datové schránky: 3p3bdj7
Váš dopis / ze dne
6.2.2020

Číslo jednací

AMA, s.r.o.
Zdenka Matysová
Voroněžská 144/20
460 01 Liberec 1
Vyřizuje/linka

MK/0408/2020/HSO/ZK Ing. Zuzana Klemová

Datum
12.2.2020

Věc: Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Vážená paní Matysová,
na město Koryčany (dále také jako „povinný subjekt“) byla dne 6. února 2020 doručena Vaše
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“).
Vaše žádost je formulována takto:
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 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 2020. Resp. seznamu
investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022.
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 2020, pokud obsahuje podrobné informace k daným
akcím dle bodů uvedených výše.
K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že poskytnutí Vámi požadované informace bude
v souladu ustanovením § 6 InfZ, tedy odkazem na zveřejněnou informaci.

Vámi požadované informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města Koryčany a to
v dokumentu nazvaném Program rozvoje města: https://www.korycany.cz/mesto/program-rozvojemesta/ a dále pak Schválený rozpočet města Koryčany pro rok 2020 a Schválený střednědobý
výhled rozpočtu pro roky 2021 až 2025: https://www.korycany.cz/mesto/rozklikavaci-rozpocet/
S pozdravem

Ing. Zuzana Klemová, v.r.
vedoucí Hospodářsko-správního odboru

