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ŽáOost o poskytnutí informací
Na základě zákona Č, 106/1999 sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů,
vás žádáme o sdělení následujícíiniormace:

Obsah žádosti/dotazu:

v rámci mapování investičníchplánů měst, obcí
a krajů pro rok 2018 a projektu Rsp (registr
stavebních Projektů), ktený je určený nu pboňór;.iilď;íků;;;řJéň,
vá. žádáme o zaslání
investiČníchPtánŮ Vašeňo města, xralst<étro
úřadu či"b;-;-ř;rok 2018. Resp.
seznamu invest!čních/stavebních projektů či rekonstrukcír'ktlré
plánujete
uskuteČnit v letech 2018-2021.
{lnaánějsou aotontova-nv, pr"a.rrozích let a
budou financovány z rozpočtu města,
ouó rc"jského úřaduÉboz dotačníchtitulů
či za jejich podpory.

-název projekt
-popis projektu
-projekt9vou kancelář 1pot<ud již byl projekt zpracován)
-finančn í rozpočet projektu
-plánovaný termín započetípr$ektu
-předpokláda ný term in výběrov-ého iízen
í,
popř. výherce
PříPadně nám Prosím zaŠteterozpočet na rok
2ol8, pokud obsahuje podrobné
informace k daným akcím ale boáů ur"á"ný.ivýS".
Způsob poslqrtnutí informací:
-zaslání na e-mailovou adresu:

info@amamarketing.cz či

Žadatel:
AMA, s.r.o., lČo: otgz7557, Voroněžská
L44l2o,Liberec 1, 460 01
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,
pavlína Bouzková

1z2
16.7.2018 7519

Město Rovensko pod Troskami

Náměstí prof.Drahoňovského 1,512 63 Rovensko p. Tr.,
tel.:

48l 382ll9,608 90l 463

e-mail : fi nancni@rovensko.cz

AMA,

s.r.o.

Voroněžská I44l20
460 01 Liberec l
č1.: solzott

Rovensko p.Tr. 23. 1.20l
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Věc: Investičníplány Města Rovensko pod T"oskami pro r.2018

Yáženi,
k VaŠÍŽádosti ze dne l1.1.2018 o poskytnutí informace dle zák.ě. 10611999 Sb.
o investičních
Planech naŠeho města pro r. 20l8 Vám sdělujeme, že Město Rovensko pod Troskami plánuje v roce
20l8 následující investiění akce (dle Dodatku č. 14 POV):

rekonstrukce víceúČelovéhosportoviŠtě u ZŠ:rozpočet cca 1.400 tis. Kč (dotace 800
tis. + vlastní
prostředky 600 tis. Kč)
- workoutové hřiště: rozpočet cca 300 tis. Kč (dotace 200
tis. + vlastní prostředky l00 tis. Kč)
- MŠ- rekonstrukce sociálního zařlzení: rozpočet cca 600 tis. Kč _
vše pravděpodobně z vlastních
prostředků
- restaurování kříŽŮ a historických památek: rozpoěet cca 200 tis. Kč (dotace
140 tis. * vlastní
prostředky 60 tis. Kč)
- Projektová dokumentace na rekonstrukci DPS: rozpočet cca 300 tis. Kč _
vše z vlastních
prostředků
-

Projektová dokumentace komunikace * inženýrských sítípro novou zástavbu: rozpočet cca 500
tis. Kč (dotace 250 tis. * vlastní prostředky 250 tis. Kč)
- oPravY místníchkomunikacÍ: rozpoěet cca 800 tis. Kč (dotace 400 tis. -| vlastní
prostředky 400 tis.
-

Kč)

RozPoČet města bude schválen pravděpodobně v březnu 2018 (návrh rozpočtu bude vyvěšen
na
Úřední desce a schválený rozpoČet bude rovněž vyvěšen doporučujeme sledovat
úřední desku našeho
města, rovněž i v případě termínů výběrových řízeni).
S pozdravem

Jiřina Bláhová
starostka Města Rovensko pod Troskami

Vyřizuje: ZdeřkaNejedla účetní

