Město Buštěhrad
Městský úřad Buštěhrad - Revoluční 1/4 - 273 43 Buštěhrad
Tel: 312 250 301 web: www.mestobustehrad.cz
email: meu@mestobustehrad.cz

Č. j. : 110 / 2018-1

V Buštěhradě dne: 18. ledna 2018

Vyřizuje: Dagmar Novotná
Referent územní samosprávy
Tel: 312 278 036
Email: novotna@mestobustehrad.cz

Žadatel:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
1. Město Buštěhrad nemá zhotoven žádný investiční plán pro rok 2018.
2. Město Buštěhrad provádí rekonstrukci části středního křídla zámku Buštěhrad, financovaného
zčásti z dotačního titulu a zčásti z vlastního rozpočtu.
3. Plánované opravy, které vyžaduje běžný provoz města, jsou obsaženy v rozpočtu města, který
je uveřejněn na webových stránkách města Buštěhradu: www.mestobustehrad.cz
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EgNICH PRQ.iEKTII

Zfaost o poskytnuti informaci
Na z5klad6 z6kona d, 106/1999 Sb., o svobodn6m ptlstupu k informacim, ve zn6n[ pozd6jSich piedpis0, v5s
26d1me o sd6lenI nSsledujlcl informace:

Obsah ZSdosti/dotazu:

V rdmci mapov5nl investidnlch pl5n0 m6st, obcl a kraj0 pro rok 2018 a projektu RSP (registr
stavebnlch projekt0), kteni je urden'i na podporu stavebn(kfi z cel6 e& V5s i5dilme o zaslSni
investiinich pl5nfi Va5eho mEsta, Krajsk6ho riiadu ii obce pro rok 2018. Resp.
seznamu investiinich/stavebnich projektfi Ei rekonstrukci, kter6 pl5nujete uskuteinit

v letech 2OL8-2O21. Piipadn6 jsou dokonEov6ny z piedchozich let a budou
financov6ny z rozpoitu m6sta, obce, krajsk6ho riiadu nebo z dotainich titulfi
jejich podpory.
U tEchto

Ci za

oroiekt0 orosim uved'te:
-n6zev projekt
-popis projektu
-projektovou kancel5i lpot<ud jiZ byl projekt zpracovdn)
-finanEni rozpoEet projektu
-pl5novan'i termin zapoieti projektu
-piedpokl5danf termin vfbErov6ho iizeni,

popf.v'iherce
piipadnE n5m prosim zaSlete rozpoiet na rok 2018, pokud obsahuje podrobn6
informace k dan'im akcim dle bodfi uveden'ich v'i5e.
utl i nformacf :
-zaslSnf na e-mailovou adresu:

Zpfi sob poslqrtn

Zadatel:

di

Piedem V5m d6kujeme za spoluprSci.
S pozdravem,

V Liberci dne 11.1.2018

