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1 7 -02- 2012

Doilo
Adresa sídla:
ČIslo jednacl

Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost
podporu stavebníků

v ČR. V současné

době v rámci tohoto

plánů měst a obcí pro rok 2012. Z tohoto

(

zaslání investičních
které jsou plánovány
veřejných

rozpočtů.

a její pro je k•••

••••••••••

probíhá mapování

pro rok 2012, resp. seznam stavebních

na rok 2012 a budou financovány

U těchto projektů

určený na
investičních

důvodu Vás prosíme o

plánů Vašeho města/obce
městem/obcí

projektu

/J/fLj,

žádáme

z rozpočtů

projektů,

obce nebo z jiných

o

- název projektu
- stručný

popis projektu

- rozpočet

projektu

- plánovaný

v mil. Kč

termín započetí

- předpokládaný

projektu

termín výběrového

řízení na dodavatele

Způsob poskytnutí informace:
- zaslat pomocí datové schránky na ID: qb3cdfg

V případě, že rozpočet ještě není schválený,

napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Děkujeme za spolupráci.

V Praze dne 12. 1. 2012
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FAX.:

Peroutka
371 781330
371 781330

E·MAIL:

podatelna@obecosek.cz

DATUM:

28.2.2012

VYŘIZUJE:
TEL.:
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Poskytnutí

(

informace

Na základě Vaší
Osek na rok 2012:

dle zákona

žádosti

č.

106/1999

sděluji

Sb.

následující

1. Oprava místních komunikací
- místní komunikace se opraví zhotovením
- celková cena 1,9 mil. Kč
- termín zahájení květen 2012
- termín výběrového řízení na dodavatele

investiční

nového

povrchu

březen

2012

2. Oprava školní kuchyně
výměna spotřebičů včetně stavebních prací,
vodovodní potrubí a kanalizace
- rozpočet 2 mil. Kč
- termín zhotovení červenec a srpen 2012

Jaroslav Peroutka
starosta
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