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CXBEC ÝÁĹ!ĚČ

Váš dopis/zn.:

Naše zn.: 1162/20/OÚ

Vyřizuje: Holubcová M.

Dne: 16. 11. 2020

Věc: Žádost o poskVtnutÍ informace týkaiÍcÍ přístřešků na popelnice, jehličnanů v Růžové úl.
Dne 2. 11. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdnějšich předpisů (dále jen n/nfZ'j, kdy jste požádal o poskytnuti
nás|edujÍcÍ informace:
Žádám o nás|edujÍcÍ informaci:
-jsou přístřešky v projektové dokumentaci?
-jaká je cena v rozpočtu za stavbu a zřizeni přístřešků
-jaká je v rozpočtu cena za likvidaci jehličnanů
-kdo rozhodl o vyjmutí přístřešků a jehličnanů z projektové dokumentace - tedy
nerealizaci
0

-kam byly uvedené finanční prostředky převedeny
-kdo tyto nerealizované akce schválil - poZaduji dokument k tomuto opravňujÍcÍ
-kde jsou uvedené změny zapsány v kontro|nÍch/stavebnich denícich
-jak je tato změna promítnuta do kolaudace projektu - kdo schválil - kopii
dokumentu
Na základě vaší žádosti Vám sdělujeme nás|edujÍcÍinformace:
Ad první odrážka: ano (boxy na popelnice)
Ad druhá odrážka: 72 tis. KČ bez DPH (předpokládaný rozpočet projektanta, ne stavby)
Ad třetí odrážka: kácení 4ks dřevin 6004 KČ bez DPH vC. odstraněni pařezů (předpokládaný
rozpočet projektanta, ne stavby)
Ad čtvrtá odrážka: Nikdo. Byla realizována pouze stavba opravy samotné komunikace, na
kterou byla získána dotace. Dotazované nezpůsobilé výdaje (dřeviny, boxy na popelnice) v této
etapě nebyly realizovány a ani na ně nebyly alokovány Žádné finance.
Ad pátá odrážka: nikam viz odpověd'na Čtvrtou odrážku
Ad šestá odrážka: nikdo viz odpověd'na čtvrtou odrážku
Ad sedmá odrážka: nejsou viz odpověd'na Čtvrtou odrážku
Ad osmá odrážka: byla kolaudována pouze oprava komunikace viz odpověd'na Čtvrtou odrážku
S pozdravem
D

Na základě balančního testu při anonymizaci osobních údajů v odpovědi byla dána přednost obecnému nař/zen/ Č.679 o
ochraně osobních údajů gdpr před zákonem 106.
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