OBEC VELKÁ POLOM
ROK 2011
Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která
zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní
samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon
svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických
nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací
činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi
povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl
individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí
informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých
elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující
jejich obsah.
___________________________________________________________________________

Informace o investičních plánech obce Velká Polom na rok 2011
Informace zpracovala: dne 01.02.2011, Ing. Pavlína Mučková, tajemnice obecního úřadu
Informace zveřejněna dne 01.02.2011
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace - zaslání investičních plánů obce Velká Polom pro rok 2011,
resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány na rok 2011 a budou financovány
z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů, s uvedením:
- název projektu
- stručný popis projekt
- rozpočet projektu
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Poskytnutí informace:
Název projektu a stručný popis

Termín
projektu

Termín VZ

Předpoklad v
tis. Kč vč. DPH

Modernizace MŠ - výstavba nové mateřské
školy (financování prostřednictvím ROP
Moravskoslezsko)

září 2010 květen 2011

vysoutěženo

9 600,00

Školní zahrada + oplocení - oplocení areálu
školy a nové mateřské školy, vybavení zahrady
pro potřeby MŠ

květen 2011 srpen 2011

příprava VZ

1 200,00

v závislosti na
finančních
možnostech
obce

nestanoven

300,00

leden 2011 březen 2011

x

400,00

2010 - únor
2011

vysoutěženo

576,00

nestanoven

nestanoven

1 000,00

květen 2011 listopad 2011

zadávací řízení
od 31.01.2011
- výzva
zadavatele do
21.02.2011

4 000,00

Projekt nové tělocvičny - projektová
dokumentace stavbu tělocvičny
Koupě nemovitosti č.p. 67 - koupě
nemovitosti - splátky kupní ceny

Územní plán obce - vyhotovení územního
plánu obce grafická a textová část
Rekonstrukce střechy Sokolovny přepracování stávající projektové
dokumentace na etapy rekonstrukce,
rekonstrukce stávající střechy objektu
Snížení dopravních rizik v obci Velká Polom IV. etapa - vybudování chodníku podél ul. 9.
května

Povinný subjekt si vyhrazuje právo změnit investiční plány obce na rok 2011, a to
usnesením zastupitelstva obce.

