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MĚSTO VELTRUSY
Městský úřad Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

Číslo jednací: M UV-4091/2017/N Fo
Datum: 04.10.2017
Spisová značka:
vyřizuje: Nikola Formanová
Tel: 317070291
E-mail: asistentka@veltrusy.cz
Vaše čj.:

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Veltrusy, jako povinný subjekt podle § 2 odst. (l) zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ") posoudil žádost, kterou obdržel dne 25. 9. 2017, v níž se

, bytem , , s odvolánIm na lnfZ domáhá níže uvedených
informaci. Protože žádost splňovala požadavky kladené lnfZ, §14 odst. 2, a protože požadované informace nepodléhajI
žádnému z omezeni definovaných v lnfZ

poskytuje informaci podle § 14 odst. (5) infZ

Požad ova né info rm a ce:

1. Nahlédnutí do projektové dokumentace k přístavbě ZŠ z roku 2013
2. Kopii smlouvy o vyhotovení projektové dokumentace na přístavbu ZŠ z roku 2013
3. Bylo na základě projektové dokumentace k přístavbě ZŠ z roku 2013 zažádáno o nějakou dotaci? Proč se

nerealizovala tato var'anta př'stavby ZŠ?
4. Nahlédnutí do stud"e přístavby ZŠ z roku 2017
5. Souhrn všech externě zadaných prací pro sekánizeleně za rok 2015, 2016 a 2017
6. Firmy, které dělaly tyto externí práce včetně částek, které jim byly vyplaceny.

Odpovědi na Vámi vyžádané informace jsou číslovány shodně jako Vaše dotazy:

l. projektová dokumentace k přístavbě ZŠ z roku 2013 je k nahlédnutí na Městském úřadě v kanceláři asistentky
starosty (l. Patro, dveře č. 6) v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin.

2. Kopii smlouvy posíláme v příloze (příloha č. l).
3. Na základě projektové dokumentace k přístavbě ZŠ z roku 2013 nebylo o dotaci zažádáno. Dotačnítitul byl

vypsaný na odborné učebny a projekt byl vyhotoven na družinu.
4. Studie k přístavbě ZŠ z roku 2017 je k nahlédnutí na Městském úřadě v kanceláři asistentky starosty (l. patro,

dveře č. 6) v pracovni dny od 8:00 do 16:00 hodin a na webových stránkách města (www.ve|trusV.cz/studie-
pristavbV-zs).

5. Viz přehled uhrazených fakturza roky 2015, 2016 a 2017 k 3. 10. 2017 (příloha č. 2).
6. Viz přehled uhrazených faktur za roky 2015, 2016 a 2017 k 3. 10. 2017 (příloha č. 2).
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Přílohy tvoří:
· kopie smlouvy o vyhotoveni projektové dokumentace na přístavbu ZŠ z roku 2013 (příloha č. l)
· Přehled uhrazených fakturza roky 2015, 2016 a 2017 k 3. 10. 2017 (příloha č. 2)

Podle § 5 odst. (3) lnfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup na internetové
stránce města Veltrusy (www.veltrusy.cz).

Odpověd'byla zaslána elektronicky formou e-mailu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

L~Cj"

Mgr. Filip Volák
sta rosta

S ŕ;
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