
Obec Ubušínek, Ubušínek 41, p. Rovečné 592 65

IČ: 00543586 e.mail: obec.ubusinek@quick.cz

V Ubušínku dne 23. března 2017

Istav Media, s.r.o.
Nádražní 762/32
150 00 Praha 5

Poskytnutí informace

Na Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne 20.2.2017 (č.j. U/104/2017) a 16.3.2017
( č.j. U/114/2017), Vám tímto sdělujeme, že obec Ubušínek neplánuje v roce 2017 žádné
investiční projekty a stavební projekty.

V letošním roce proběhnou pouze opravy obecního majetku a infrastruktury v celkové výši
cca 400 tis. Kč, které budou financovány z rozpočtu obce.

Schválený rozpočet obce na rok 2017 je zveřejněn k nahlédnutí na úřední desce na
www.ubusinek.cz.

Děkuji.

S pozdravem
OBEC
UBušíNEK
592 65 Rovečné
IČO 00543586

Vlastimil Husák

starosta
tel. 606-769-050
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Žadatel:
Istav Media, s.r.o., IČ:03441725, Nádražní 762/32, 15000 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou
Adresa sídla:
Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Žádá:
Dovolu]l si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu
stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst
a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce
pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcr na rok 2017
a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

U těchto proiektů žádáme o:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dod vat4!'e

Způsob poskytnutí informace:
- zaslat pomocí datové schránky na ID: dc6q2wa
- nebo na email: investice@istav.cz

V případě. že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím. kt k jeho schválení dojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 22. 02. 2017

Istav Me~ia, s.r.o.
Nádražní!762/32
150 00 Praha 5 - Smíchov

I
e-mail: i~vestice@istav.cz
web: wt.istav.cz
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Žadatel:
Istav Media, s.r.o., IČ:03441725, Nádražnf 762/32, 15000 Praha 5 - smíehov
zastoupen osobou: -- I
Adresa sídla: I
Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov I
Žádá: I
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím ~rojektem určený na podporu
stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánu měst
a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investič~ích plánů Vašeho města/obce
pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou pláno~ny městem/obcí na rok 2017
a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtjů.

U těchto projektů žádáme o:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mli. Kč
- plánovaný termín započetí projektu I
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

I

Způsob poskytnutí informace:
- zaslat pomocí datové schránky na ID: dc6q2wa
- nebo na email: investice@istav.cz

I
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy kueho schválení dojde.

l
!

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 16. 02. 2017

I,
Istav Media, sl r.o.
Nádražní 762~32
150 00 Praha ~i- Smíchov

i
e-mail: investlte@istav.cz
web: www.isthv.cz

I


