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Žádost o poskytnut" "nformac"

Na základě zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpis¢1, vás Žádáme o sdělení nás|edujÍcÍ informace:

Obsah žádosti/dotazu:

V rámci mapováni investičních plánů měst, obci a krajů pro rok 2016 a projektu RSP
(registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás
žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2016. Resp.
seznamu investičnÍch/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete
uskutečnit v letech 2016-2018. Případně jsou dokončovány z předchozích let a
budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich
podpory.

U těchto projektů prosím uved'te:
-název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení,

popř. výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2016, pokud obsahuje podrobné
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Způsob poskytnutí informací:
-zaslání na e-mailovou adresu
V

žadatel:
AMA, s.r.o., IČO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

S pozdravem,

Pavlína Bouzková
AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Tel.:
E-mai

V Liberci dne 22.12.2016
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3' *' Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41Týnec nad Sázavou

KANCELÁŘ STAROSTY

Váš dopis zn:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Tel:

E-mail:
Datum:

Mutns - 2433/2015
Lenka Morávková

Moravkova@mestotynec.cz
01. 02. 2016

AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20,
460 01 Liberec 1

Žádost o poskytnut" 'nformace

S investičními akcemi, se kterými je v rozpočtu města Týnce nad Sázavou počítáno, je možné se
seznámit na webových stránkách města, kde je schválený rozpočet na rok 2016 vyvěšen.

Terminy výběrových řIzeni a realizace akcí jsou závislé na plněni rozpočtu, proto nejsou dosud
stanoveny. jednotlivá výběrová řízení jsou zveřejněna na webu města, kde je možné se s nimi
seznámit.

S pozdrave

Lenka MorKancelář s

251 41 Sáza¶o"

Telefon: 317 701 431 http://www.mestotynec.cz
Fax: 317 701 297 podatelna@mestotynec.cz

Česká spořitelna a.s. IČ:
0320082359/0800 00232904


