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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Dne 8.2.2016

jste podali žádost č.j. 152/2016 o poskytnutí informace podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci:
1. Dovoluji 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 2016, resp. seznam stavebních projektů,
které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016 a budou financovány z rozpočtů obce
nebo z jiných veřejných rozpočtů.
Odpověď: Obec Kujavy má na rok 2016 v plánu tyto projekty:
1) Oprava střechy hasičské zbrojnice
- stručný popis projektu – oprava střechy bude spočívat ve výměně střešní krytiny
- rozpočet projektu v mil. Kč – zatím není zpracován, odhad 0,2 mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu – jaro 2016
- předpokl. termín výb. řízení na dodavatele – zakázka malého rozsahu – jaro 2016
2) Oprava střechy moštárny
- stručný popis projektu – oprava střechy bude spočívat ve výměně střešní krytiny,
příp. krovů
- rozpočet projektu v mil. Kč – zatím není zpracován, odhad 0,1 mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu – jaro 2016
- předpokl. termín výb. řízení na dodavatele – zakázka malého rozsahu – jaro 2016
3) Oprava hřbitovní zdi
- stručný popis projektu – oprava hřbitovní zdi spočívá v rozebrání původní kamenné
zdi a z téhož materiálu postavení nové zdi, stavba je prováděná svépomocí za dohledu zedníka
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- rozpočet projektu v mil. Kč – zatím není zpracován, odhad 0,2 mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu – jaro/léto 2016
- předpokl. termín výb. řízení na dodavatele – jelikož je stavba prováděna svépomocí,
nepředpokládá se výběrové řízení
Další projekty nejsou plánovány. V případě možnosti získání dotací se mohou realizovat i jiné
projekty.
S pozdravem

Vojkůvková Petra
starostka obce
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