
            

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Obecní úřad Předměřice nad Labem zveřejňuje 
informace poskytnuté podle tohoto zákona.

Čj. SPIS/106-1999/PI-1/12/Ma

                                                                                               V Předměřicích nad Labem dne 23.2.2012

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení, 

Dne 21.2.2012 jsme obdrželi vaši žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve které žádáte  o zaslání investičních plánů naší obce pro rok 2012, respektive seznam 
stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2012 ( žádost o název projektu, stručný popis 
projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín 
výběrového řízení na dodavatele) a které budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných 
rozpočtů. 
Na základě vašeho dotazu vám tímto sdělujeme, že na rok 2012 máme naplánovánu jednu stavební 
akci a tou je rekonstrukce místní mateřské školy II.etapa.Rekonstrukce MŠ  byla schválena již 
v loňském roce, rovněž výběrové řízení proběhlo v roce 2011.
Celá rekonstrukce je plně hrazena z obecního rozpočtu, a proto z finančních důvodů další stavební 
akce v obci v roce 2012 neplánujeme. 

Stanislava Marková
starostka obce Předměřice nad Labem
          



V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Obecní úřad Předměřice nad Labem zveřejňuje 
informace poskytnuté podle tohoto zákona.

Čj. SPIS/106-1999/PI-1/13/Ma

                                                                                               V Předměřicích nad Labem dne 11.2.2013

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení, 

Dne 5.2.2013 jsme obdrželi vaši žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve které žádáte  o zaslání investičních plánů naší obce pro rok 2013, respektive seznam 
stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2013 ( žádost o název projektu, stručný popis 
projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín 
výběrového řízení na dodavatele) a které budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných 
rozpočtů. 
Na základě dotazu tímto sdělujeme, že Obec Předměřice nad Labem v roce 2012 provedla 
rekonstrukci a nástavbu MŠ za cca 9 700 000,-Kč bez dotace a z vlastních prostředků, nebude 
z těchto důvodů v roce 2013  realizována žádná větší investice, ale budou prováděny různé údržbové 
práce.

Vladimír Kalousek
technik obce Předměřice nad Labem
          




