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Věc: Žádost č. 1/2013 – Informace: Investiční plány obce Třebnouševes
Předmět žádosti:
Žadatel:
Business Media CZ, s. r. o., IČ: 28473531, Nádražní 32, Praha 5, 150 00,
zastoupen osobou: Simona Straková, ISTAV, 225 351 635
Adresa sídla:
Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, Praha 5, 150 00
Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s. r. o. a její projekt ISTAV, určený na
podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních
plánů měst a obcí pro rok 2013. Z tohoto důvodu Vás prosíme o:
zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které
jsou plánovány městem/obcí na rok 2013 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných
veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Poskytnuté informace:
Dne 22. 1. 2013 byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investičním
plánům obce Třebnouševes zařazených k realizaci v roce 2013.
Rozpočet obce Třebnouševes na rok 2013 byl schválen Zastupitelstvem obce dne 20. 12. 2012.
V rozpočtu je počítáno s drobnými opravami obecního majetku. Zastupitelstvo obce schválilo na rok
2013 tento plán prací – jedná se o neinvestiční akce:
- Oprava autobusové zastávky
- Úprava „Třešňovky“
- Oprava kanalizace u koupaliště
- Vytvoření odpočinkového místa u sochy sv. Vavřince v obci Vinice
- Úprava návsi v obci Ostrov
- Osvětlení křížku v obci Ostrov
- Restaurování torsa sakrálního pomníku

Pokud by došlo k nějaké změně, bude vše dopředu projednáno v zastupitelstvu obce a usnesení bude
zveřejněno na webových stránkách obce www.podchlumi.cz/trebnouseves. Zde jsou také
zveřejňována výběrová řízení na připravované akce.

Jaroslav Dušek, starosta

