Náměstí 70, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: 380 303 117, fax: + 420 380 303 100
www.mestokaplice.cz, ivana.chroma@mestokaplice.cz

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Jméno: xxxx Příjmení: xxxxx
Datum narození: xx.xx.xxxx Titul: xxx
Adresa: ulice: xxxx č. p.: xx
město: xxxx PSČ: xxx xx
stát: ČR
Předmět: Hodnocení projektů
Zdvořile žádám o zaslání informace ohledně způsobu hodnocení investičních (výstavba
nových) nebo i neinvestičních (opravy) projektů technické a dopravní infrastruktury (např.
ekonomické hodnocení). Zda existuje nějaký obecný metodický pokyn, vnitřní nařízení nebo
něco jiného podle čeho se při vyhodnocování projektů řídíte, zda ho realizovat či nikoliv.
Případně na základě čeho volíte projekt z více možností při omezeném rozpočtu na realizaci
(např. nový chodník nebo nové veřejné osvětlení).
Technickou infrastrukturou rozumím: vodovod, kanalizace, centralizované zásobování
teplem, zásobování plynem nebo veřejné osvětlení.
Dopravní infrastrukturou rozumím: silnice všech tříd, tramvajové tratě, trolejbusové tratě,
cyklostezky a chodníky.
Informaci zašlete prosím elektronicky do datové schránky ID: xxxx.
Děkuji.
Xxxx xxxxx
V Praze dne 11. 6. 2020

V Kaplici 16.06.2020
Vyřizuje: Ing. Ivana Chromá
Čj: MěÚK/15455/2020

Xxxx xxxxx

Spisová značka: SZ-MěÚK/15455/2020/02

Id: xxxxx

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane xxxxx,
Město Kaplice jako povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, obdrželo dne 11.06.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací dle tohoto
zákona, ve které žádáte poskytnutí informace týkající se způsobu hodnocení investičních
(výstavba nových) nebo i neinvestičních (opravy) projektů technické a dopravní
infrastruktury a existence obecného metodického pokynu, vnitřního nařízení nebo něco
jiného podle čeho se při vyhodnocování projektů řídíme, zda projekt realizovat či nikoliv.

Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující:
Naše město nemá metodický pokyn nebo vnitřní nařízení k posuzování projektů. Obecně lze
říci, že zastupitelé na pracovním zasedání po projednání v rozvojové komisi určí projekty,
které budou realizovány v případě, že již je vypracována projektová dokumentace.
V případech, kdy se jedná o nové investiční akce, kde je nutné zadat vypracování projektové
dokumentace, určí rozvojová komise, které investiční akce je potřeba řešit a následně je
schvaluje zastupitelstvo s určením harmonogramu – zařazení do rozpočtu, etapizace apod.
Konečné rozhodnutí, zda akce bude zařazena do rozpočtu na příslušný rok, je na
zastupitelstvu města.
V případě oprav majetku města jsou požadavky na opravy zpracovány jednotlivými
stavebními techniky a prostřednictvím vedoucí odboru správy majetku a ekonomiky jsou
návrhy předkládány radě města ke schválení. Jedná se o akce, které mají zajistit
bezproblémové fungování a užívání majetku města v rámci schváleného rozpočtu
v jednotlivých kapitolách. Upřednostňovány jsou opravy infrastrukturního majetku, aby
nedocházelo ke škodám na majetku, zdraví a životě (havarijní a zjištěné stavy na
komunikacích, chodnících, bytovém fondu, inženýrských sítích apod.)

S přáním krásného dne

Ing. Lukáš Bodnár
tajemník

