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Město Kunovice

AMA, s.r.o.
Voroněžská č.p. 144
460 01 Liberec

Kunovice 14.02.2020
OIN/728-20/GER SZ /28-2020

Vážená pani,

dne 10.2.2018 jsme od Vás obdrželi Vaši žádost č.j. OIN/7282-20 o poskytnuti informace dle zákona Č.106 /1999 Sb.
o zaslání investičních plánů pro rok 2020, resp. seznamu investičnich/stavebnÍch projektů či rekonstrukci, plánovaných
k uskutečnění v letech 2020-2022, případně těch které jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány
z rozpočtu města, nebo dotačních titulů či za jejich podpory.
Zasílám Vám v přílohách odpověď' na Vámi požadované informace týkajIcI se rozpočtu města a stavebních projektů města
plánovaných na rok 2020, a to Rozpočet investičních akci města na rok 2020, Rozpočet Kunovice 2020, střednědobý
výhled rozpočtu města Kunovice 2020 - 2024 a Plán investičních akci v letech 2020-2024 tab.8. a tab.12 ze SVR
Kunovice.
Odpovědi týkajIcI se informací podaných na základě žádosti dle zákona Č.106 /1999 Sb, jsou uveřejněny na adrese
http://www.mesto-kunovice.cz/informace/odpovedi-na-zadosti/odpovedi-na-zadosti-o-informace-dle-zakona-c1061999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim/ .
Vámi požadované informace jsou zveřejněny na webu města Kunovice, a to na adrese http://www.mestokunovice.cz/g/povinne-udaje :

l)

Rozpočet 2020

http://www.mesto-ku novice.cz/urad/povinne-uda je/rozpocet-v-tomto-a-predchozim-roce/
2)

střednědobý výhled rozpočtu města Kunovice 2020 - 2024

http://www.mesto-kunovice.cz/wp-content/up|oads/SVR Kunovice 2020-2024.pdf

Uveřejněný rozpočet města na stránkách obsahuje též částky určené na investiční akce pro rok 2020, schválený rozpočet
akcí zasíláme v příloze duplicitně.
U položek zaslané přílohy se jedná převážně o náklady spojené s přípravou staveb. jejich realizace je závislá na zajištěni
finančních prostředků, které ovšem doposud město nemá zcela zajištěny, a závisí na přiděleni dotací.
projekty, které budou financovány z rozpočtu obce, nebo z veřejných rozpočtů, musí projít nejprve schválením
zastupitelstvem města a vyhlášením výběrového řIzenI, které zveřejňujeme dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách a podmínek dotačních titulů, které se k investiční akci vztahuji. Vámi požadované informace jsou v případě
zajištěni financováni součásti výzev zveřejňovaných při výběrovém řIzenI jednotlivých akcí.
Informace o veřejných zakázkách jsou zveřejňovány na webové stránce profilu zadavatele :
https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00567892 , centrálni adrese věstníku veřejných zakázek:
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz dostupných taktéž ze stránek města Kunovice http://www.mestokunovice.cz/urad/organizacni-struktura/odbor-investic-a-uzem-p|anovani/profi|-zadavate|e/ .
Taktéž jsou vždy zveřejněny na úřední desce Města Kunovice http://www.mesto-kunovice.cz/h/uredni-deska.
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Město Kunovice

Rozpočet investičních akcí, bude znám až po uzavřeni a vyhodnoceni výběrového řIzenI a jeho schválením radou města,
terminy započetí projektu a termíny výběrových řIzení budou známy až po jejich stanoveni při vypsání výběrového
řIzeni, proto tyto informace v současné době neexistují, ale budou dostupné po jejich vzniku na výše uvedených
internetových adresách.
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Ing. Milan alouch
vedoucí dboru investic
a územního plánováni

Přílohy: Rozpočet investičních akcí města na rok 2020
Rozpočet města Kunovice na rok 2020
střednědobý výhled rozpočtu města Kunovice 2020 - 2023
Plán investičních akcív letech 2020-2024 tab.8. a tab.12 SVR Kunovice
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