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Věc : Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací,
ve znění pozdějších předpisů
Obec Dětřichov obdržela dne 2. března 2020 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o
svobodném přístupu k informacím“), v níž žádáte 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.“
Dále upřesňujete, že u požadovaných informací o projektech žádáte uvést: název projektu, popis projektu,
projektovou kancelář, finanční rozpočet projektu, plánovaná termín započetí projektu, předpokládaný
termín výběrového řízení, popř výherce.
Poskytnuté informace žádáte zaslat na emailovou adresu: zmatysova@amamarketing.cz
Obec Dětřichov Vaší žádosti vyhovuje a podle ust. § 4b zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje následující
informace:
Obec Dětřichov nezpracovává investiční plán obce pro rok 2020, a proto jej jako neexistující informaci
(dokument) nemůže poskytnout.
Obec Dětřichov v současné době realizuje veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Dětřichov n.
Bystřicí – Mateřská škola v novém“, u které je ukončení příjmu nabídek 7. 4. 2020 v 10:00 hodin.
Popis zakázky: Zakázka řeší novostavba mateřské školky, která se nachází v obci Dětřichov nad Bystřicí
a je součástí areálu místní základní školy. Jedná se o demolici starého objektu a vybudování nového
objektu mateřské školky.
Veškeré další otázky směřují k poskytnutí zveřejněné informace, a proto ji Obec Dětřichov v souladu
s ust. § 6 zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje odkazem na zveřejněnou informaci, kdy požadované se
nachází v dokumentech veřejné zakázky na profilu zadavatele zde: https://www.vhodneuverejneni.cz/zakazka/detrichov-n-bystrici-materska-skola-v-novem
Jako přílohu pak posíláme rozpočet na rok 2020 a rozpočet na rok 2019 po změnách formou
rozpočtových opatření.
Přílohy:
- rozpočet na rok 2020 a rozpočet na rok 2019 po změnách formou rozpočtových opatření
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