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Žádost o poskytnutí informa·cí --;;-

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisl'.l, vás žádáme o sdělení následující informace: 

Obsah žádosti/dotazu: 

V rámci mapování investičních plánll měst, obcí a krajll pro rok 2020 a projektu RSP 
(registr stavebních projektll), který je určený na podporu stavebníkll z celé ČR, Vás 
žádáme o zaslání investičních plánťl Vašeho města, Krajského úřadu či 
obce pro rok 2020. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či 
rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou 
dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, 
obce, krajského úřadu nebo z dotačních tituhl či za jejich podpory. 

U těchto projektO prosím uveďte: 
-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 2020, pokud obsahuje 
podrobné informace k daným akcím dle bodO uvedených výše. 

ZpUsob poskytnutí informací: 
-zaslání na e-mailovou adresu:

Žadatel: 

Předem Vám děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem, 

„ 

V Liberci dne 30.1.2020 
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Město Karolinka 
Radniční náměstí 42 , 756 05 Karolinka 

Váš dopis s čj.: 
Ze dne: 
Číslo jednací: MU-0597/2020 
Spisová značka: 

Vyřizuje: Marie Chovanečková 
Tel: 
E-mail: starostka@mukarolinka.cz 
Datová schránka: fgcby4a 
Datum: 14.02.2020 

Žádost o poskytnutí informace 106/1999 Sb. 

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 06. 02. 2020 Vám sdělujeme, že 
město Karolinka má pro rok 2020 naplánované tyto projekty: 

Popis projektu Projektová kancelář

Oprava místní komunikace (nový povrch) MSS-projekt s.r.o., 

projekce Vsetín 

Vybudování sportovního hřiště K PROJEKT 
Tomáš Kročil 

:V ýměna stávajícího VO za nové (sloupy+ svítidla) Ing. Zdenek Pohl 

Odstranění stávají budovy ,která je v nevyhovujícím K PROJEKT
technickém stavu 

Celkem

Finanční
rozpočet
projektu
2 6 62 000 

2 420 000 

1089000 

968 000 

7 139 000 

Termín 
započetí
projektu

05/2020

01/2020

05/2020

04/2020

Výběrové
řízení 

Před 

realizací 

Před 
realizací 

Před 
realizací 

Před 
realizací 

K Vašemu druhému dotazu týkajícího se rozpočtu města Karolinky na rok 2020 Vám sdělujeme, že město 
Karolinka nemá v současné době schválený rozpočet na rok 2020 a hospodaří dle rozpočtového provizoria. 

Celý rozpočtový výhled města naleznete na internetových stránkách města Karolinka v sekci: Zveřejňování dle 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde naleznete Návrh Střednědobého 
výhledu rozpočtu města Karolinka na období 2020 - 2021: 

https://www.karolinka.cz/cz/3-mestsky-urad/24-uredni-deska/157-zverejnovani-dle-zakona-c-250-2000-sb-o-
rozpoctoyych-pravidlech-uzemnich-rozpoctu.html 
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S pozdravem 

Telefon:+420 571 116 251 
Bankovní spojení: 

Url: www.karolinka.cz 
česká spořitelna a. s. 

Marie Chovanečková 
Starosta 

E-mail:podatelna@mukarolinka.cz OS: fgcby4a 
č.ú.: 1765308319/0800 IČO: 00303909 
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