Hlavní 1
439 81 Kryry

Město Kryry

tel.: 415 216 054

Naše značka:140312020

V Kryrech 3.9.2020

záznam o poskvtnutí informace

Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
Dle ustanovení § 14, odst. 6 zákona č,
,10611999
pozděj
znéni
šíchpředpi sů

Datum podání:

19,8,2020

Adresa žadatele:

obsah požadované informace:
Zasldní dokladů, které byly předloženy na 4. jedndní zasíupitelstva města Kryry dne 24.4.20l9
panem Sahulkou a paní Aujezdskou v rámci projednúvdní bodu I I. Viz. PříIoha. Konkrétně
se jednd o doklady k 6ti. Bodům z dotazu
z I6.4.2019, které dle zápisu ,,Pan
místostarosta Ing. Sahulka a investičnítechnik pí. Ing. Aujezdská předložili ZM k nahlédnutí
požadovanédoklady.u - tak všechny ty ,,předložené" doklady požaduji zaslat! ! !

Odpověd'na žádost o poskvtnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pane zastupiteli,
k Vašíe-mailové žádosti doručenédne 19.8.2020. kterou požadujete zasláni dokladů ohledně
přípravyvýstavby 17 BJ sekterými jstebyl seznámenna4. jednániZM Kryry dne24.4.2019Vám
sděluji následující.

VeškeréVámi požadovanéinformace jsou součástíZápisu ziednání ZM 24.4.2019 a jako
zastupitel máte možnost kdykoli do nich nahlédnout dle příslušnýchustanovení zákona ě. I2812000
Sb. (Zákon o obcích). K projednávaným bodům, které jste požadoval vysvětlit, uvádím.
Úda.le, které požadujete k zas\áníjsou vyvěšeny na úřední desce města Kryry

-

smlouvy.

Zde najdete představení projektu včetně charakteru 17 BJ místo umístění, technické parametry
včetně smlouvy o dílo na zpracování projektu, kde jsou zveřejněny veškeréVámi požadované
informace

- doba zpracovani projektu, rozsah projekčníchprací, cena projekčníchprací.

O stavební povolení bylo požádáno dne 14.12.2018 na SÚ Podbořany,
společnépovolení bylo vydáno dne 14.2.2020 a nabylo právní moci l8.3.2020.
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Výběrové Ťízeni na dodavatele stavby proběhlo dne l8.8.2020.
Rozhodnutí o výběru dodavatele 24.8,2020.
Schválení dodavatele stavby zastupitel stvem Města 26.8.2020.
Dáváme Vám uvedené na vědomí a jsme s pozdravem
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