
MĚSTO  JESENÍK
MĚĚ STSKÝÝ   ÚÝ ŘĚ AD  JĚSĚNÍÝK

ÚÝ tvar tajemnííka

ŽĚ aídost  o  poskytnutíí  informace  dle  zaíkona  cč.  106/1999  Sb.,  o  svobodneím  prčíístupu
k informacíím č. 02/2019
ČĚ .j.: MJ/01283/2019

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:

Dne 08.01.2019 obdrzčel Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Oddeč leníí investic zčaídost o poskytnutíí informace v souladu se
zaíkonem cč.  106/1999 Sb.,  o svobodneím prčíístupu k informacíím,  ve znečníí  pozdeč jsč íích prčedpisuů  (daí le jen
„zaíkon o informacíích“).

Žádost o sdělení:

Obsah žádosti/dotazu
V rámci mapování investičních plánů měst,  obcí  a krajů pro rok 2018 a projektu RSP (registr stavebních
projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho
města,  Krajského  úřadu  či  obce  pro  rok  2019.  Resp.  seznamu  investičních/stavebních  projektů  či
rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích
let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich
podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

-název projekt

-popis projektu

 -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

-finanční rozpočet projektu

-plánovaný termín započetí projektu

-předpokládaný termín výběrového řízení,

popř. výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2019, pokud obsahuje podrobné informace k daným 
akcím dle bodů uvedených výše.

Žpuů sob poskytnutíí informacíí:

-zaslaíníí na e-mailovou adresu: info@amamarketing.cz cči p.bouzkova@amamarketing.cz

ožadované informace prosím poskytněte na e-mail, ze kterého je podání učiněno.

Tel.: 584 498 151 e-mail: olga.hondlova@mujes.cz  www.jesenik.org
Masarykovo naím 167/1, 790 01  Jeseníík
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K žádosti bylo sděleno:

Seznam projektuů , ktereí  mečsto Jeseníík plaínuje uskutecčnit v roce 2019 a letech naí sledujíícíích naleznete
v dokumentech  zverčejnečnyích  na  nasčem  webu  -  tj.  ve  strčednečdobeím  vyíhledu  rozpocčtu  pro  roky
2019 - 2021:
https://www.jesenik.org/storage/rozpocet/2018-09-20_St%Č5%99edn%Č4%9Bdob%Č3%BD_v
%Č3%BDhled_rozpo%Č4%8Dtu_m%Č4%9Bsta_Jesen%Č3%ADk_2019_2021.pdf,  kteryí  je  sestavovaín
na obdobíí  v  souladu s § 3 zaíkona cč.  250/2000 Sb.,  o rozpocčtovyích pravidlech uí zemníích rozpocčtuů ,
platneím znečníí.

Daí le z rozpocčtu mečsta pro rok 2019 budou financovaíny investicčníí akce, uvedeneí  v prčííloze cč. 4 rozpocčtu
mečsta Jeseníík pro rok 2019 zverčejnečneím zde: 

https://www.jesenik.org/cz/rozpocet/168-rozpocet-mesta-jesenik-na-rok-2019-schvaleno-zm-13-12-
2018.html

Pro uí plnost Vaím zasíílaíme odkaz na naí sč  profil zadavatele, kde jsou zverčejnč ovaíny verčejneí  zakaí zky mečsta
Jeseníík a jeho prčííspečvkovyích organizacíí: 
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluŽadavatelu/MultiprofilŽakladniÚdajeOŽadavateliM-
316024958/SeznamŽahajenychŽadavacichPostupu-316024958/ .

Ž poskytnuteí  informace Vaím neuí cčtujeme zčaídneí  poplatky.

Městský úřad Jeseník 
Útvar tajemníka
Masarykovo nám. 1/167 
790 01 Jeseník
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