Hlavní 1
439 81 Kryry

Město Kryry

tel.: 415 216 054

Naše značka:34312021

V Kryrech 17.3.2020

záznam o poskytnutí informace
Sb.. o svobodném přístupu k informacím
Dle ustanovení § 14, odst. 6 zákona č.
,10611999
ve znění pozdějšíchpředpisů

Datum

podání:

8.3.2021

Adresa žadatele:

obsah požadované informace:
', žádám o
Jd nížepodepsaný
poskytnutí informaci ve smyslu zákona č. I06/l999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějšíchpředpisů, týkajícíse dvou akcí Města Kryry - vybudování workoutového
hříště v obci Běsno a vybudovóní wokoutového hřiště ve městě Kryry.

Ke každéjednotlivé akci Vás žádám o zasldní veškerýclt nákladů spojených s realizací každého
jednoho workoutového hřišíě včetně všech úprav, i dodaíečných,které byly s íouto
realizací/realizacemi spojeny (příprava stavby, terénníúpravy, dopadová plocha ald.)

Náklacly požaduji zaslaí formou kopií veškerýclt účetníchdokludů dodavatelů. V případě, že některé
práce byly prováděny pracovníky města, tak žáddm o stanovení počtu pracovních hodin příslušných
pracovníkůa ddle také materiální náklady spojené s provedením takových prací (množstvía ceno
použitých stcvebních maíridl ů apoď).

Dále žádám o zasldní smlouvy s dodavatelem prvků workouíovélto hřiště, certijikace prvků, povolení
orgánů státní sprúvy.
Ddle žddúmo zaslání všech dokladů spojených s dotttcí na každéjedno workoutové hřiště, pokud byly
schvóleny a přiděleny, v této souvislosti pok také žádám o zaslání žátlosti o doíaci/dotace, doklady o
schvdlení dotace/dotací a doklady spojené s vyúčtovánímdotace/dotací atd.
Veškeré doklady mi zašlete v tištěné podobě nu adresu místa írvuléhobydliště.
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Odpověd'na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
na základě Vašeho dotazu o poskytnutí inťormace ve smyslu zákona č. 106/l999 Sb." o svobodném

přístupu k informacím. ve zněni pozdějších předpisů. týkajícíse dvou akcí Města Kryry vybudování workoutového hřiště v obci Běsno a vybudování workoutového hřiště ve městě Kryry
uvádíme následující:

Výstavba workoutových prvků a sestav byla prováděna na základě schválené Strategie rozvoje
města Kryry na roky 2018-2022 ze dne 12.12.2018 v rámci rozšířenía úpravy dětského hřiště a
sportoviště v Kryrech a v rámci výstavby víceúčelového
sportoviště a rekonstrukce dětského hřiště
v Běsně.
Zasiláme Vám kopie faktur na prováděnou výstavbu workoutových sestav. z kteqých je patrno. jaké
práce, kterou firmou a v jakém rozsahu byly prováděny. Zaměstnanci města se na těchto pracích
nepodíleli.

Dále Vám zasiláme kopii smlouvy o dílo na reairizaci výstavby v Kryrech a potvrzení objednávky
narealizaci výstavby v Běsně.

Dalšípřílohu. kterou Vám zasíláme jsou veškeré podklady k získanédotaci na výstavbu

workoutové sestavy na hřišti v Kryrech včetně fotodokumentace z výstavby.

Co se týká povolení orgánů státní správy cituji

stanovisko vedoucího stavebního úřadLr
v Podbořanech z roku 2020. kdy nám sděluje, že osazování/instalace prvků na dětské hřiště a
sportoviště nevyžaduje vydání územníhorozhodnutí ani souhlasu" ani stavebního povolení a
dalšíchopatření. která vydává stavební úřad. Pouze nás upozorňuie na provádění pravidelných
kontrol a revizi namontovaných prvků.
Dále zasíláme certifikát k montovaným workoutovým prvkům svědčícío charakteristice zaíizeni
odpovídajícípříslušným normám ČSN a PU.
Dále Vás, jako zastupitele města Kryry, informujeme. že dle zákona o obcích 12812000 Sb.. máte
možnost kdykoli do těchto materiálů nahlédnout na MěÚ v Kryrech a část těchto dokladů jste
obdržel již v materiálech pro jednání zastupitelstva města Kryry a měl jste možnost je prostudovat
případně se vyjádřit při jejich projednávání.
Dáváme Vám uvedené na vědomí a jsem s pozdravem

/.

Miroslav Brda
Kryry

starosta města
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