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(o svobodném přístupu k informacím, v plném znění)
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Žádá

Text

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto žádám o poskytnutí níže uvedených informací:

1. Měla  společnost  FISA s.r.o.  uzavřenu  smlouvu  s městem  Buštěhrad,  která  by  se  týkala
čehokoliv, co souvisí s rekonstrukcí zámku Buštěhrad?

2. Co bylo předmětem smlouvy mezi městem Buštěhrad a společností ARIA s.r.o.?
3. Co bylo výstupem ze smluvního vztahu mezi městem Buštěhrad a společností ARIA s.r.o.?
4. Dělala na rekonstrukci  zámku Buštěhrad nějaké práce společnost Stavitelství Kladno spol.

s.r.o.? Pokud ano, tak jaké, případně v jakém finančním objemu a v jakém období?
5. Je vám známo, že by se společnost FISA s.r.o. jakkoli, třeba i subdodavatelsky podílela na

rekonstrukčních pracích na zámku Buštěhrad?
6. Jaká je výměra v m3 křídla zámku, který zůstal v majetku města Buštěhrad?
7. Na kolik vyšla rekonstrukce části zámku, patřící městu Buštěhrad?
8. Je součástí této ceny i vnitřní vybavení?
9. Je součástí této ceny i fasáda?
10. Je součástí této ceny i úprava okolí budovy? A pokud ano, tak prosím popište, co a jak se

upravovalo-tj. rozsah prací.

S ohledem na výše uvedené si Vás tímto dovolujeme požádat o písemné zodpovězení těchto otázek.
Způsob poskytnutí: elektronicky a poštou

V Praze dne : 18.září 2013

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 18. září 2013 Vám sdělujeme následující:

1) Není  nám  známo,  že  by  společnost  FISA s.r.o.  měla  uzavřenu  smlouvu  s  městem
Buštěhrad na cokoliv, co by se týkalo rekonstrukce zámku Buštěhrad.

2) Předmětem smlouvy mezi městem Buštěhrad a společností ARIA s.r.o. bylo zhotovení
projektové dokumentace na rekonstrukci přilehlé části zámku Buštěhrad, jež původně patřila
městu Buštěhrad, konkrétně levé části středního rizalitu, přiléhající k západnímu křídlu zámku
Buštěhrad.  Dále  vypracování  Darovací  smlouvy,  Smlouvy  o  převodu  a  Smlouvy  o  zřízení
věcného  břemene při  bezúplatném převodu části  zámku Buštěhrad a  pozemků  do  majetku
Středočeského kraje.

3) Výstupem ze smluvního vztahu mezi městem Buštěhrad a společností ARIA s.r.o. byla
dodávka projektové dokumentace pro stavební povolení v počtu 10 paré + CD PD pro stavební
povolení na rekonstrukci levé části  středního rizalitu zámku Buštěhrad, jež byla v té době v
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majetku města Buštěhradu a zhotovení Smluv a geometrických plánů pro bezúplatný převod,
uvedených v bodu 2).

4) Není nám známo, že by na zámku Buštěhrad prováděla jakékoliv práce firma Stavitelství
Kladno spol. s.r.o.

5) Není nám známo, že by se jakkoliv, třeba i subdodavatelsky podílela společnost FISA
s.r.o. na rekonstrukčních pracích na zámku Buštěhrad.

6) Výměra západního křídla zámku Buštěhrad v m3- příloha č. 1- 4.

7) Dosavadní  náklady  na  rekonstrukci  zámku  Buštěhrad,  západního  křídla,  jež  je  v
majetku města vyšla do této doby na cca 40mil. Kč.

8) Vnitřní vybavení západního křídla zámku Buštěhrad není součástí této ceny.

9) Fasáda západního křídla zámku Buštěhrad není součástí této ceny.

10) Úprava okolí budovy západního křídla zámku Buštěhrad není zatím součástí ceny.

Žádost byla vyřízena dne: 27.září 2013
Žádost byla zpoplatněna podle platného Sazebníku úhrad pro rok 2013
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