
Žádost o poskYtnutí informace
(d|e zákona č. t06/1999 sb. o svobodném přístupu k inÍormacím, v pl.zn.)

Žadate|:
|stav Media, s.r.o. , |Č: o344L725, Nádražní 762/32,150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: Mgr' Miroslava šinde|ářová, Istav Media, s.r.o'
Adresa síd|a:
|stav Media, s.Í.o., Nádražn1762l3z,150 00 Praha 5 . smíchov

Žádá:
Dovo|uji si Vás os|ovit za spo|ečnost |stav Média, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu
stavebnÍků v čR. V současné době v rámd tohoto proiektu probÍhá mapování investičních p|ánů měst
a obcí pro Íok 2016. z tohoto důvodu Vás prosÍme o zas|ání investičnÍch p|ánů Vašeho města/obce
Pto Jok zol7, resP. seznam stavebníGh prolektd které jsou p|ánovány městem/obcí na rok 2017
a budou Íinancovány 2 Íozpočtů obce nebo z iiných rcřejných Ío'poětů.

U těchto Drolektů žádáme o:
- název projeku
. stručný pop|s projektu
. rozpoěet proiektu v ml|. Kč
- p|ánovaný termín zapoěetí projeltu
- předpok|ádaný termín výběrového řÍzenÍ na dďavate|e

Zoůsob oos|<vtnutí ínformace:
. zas|at pomocí datové schránky na |D: dc6q2wa
- nebo na email: investice@istav.cz

V případě, že rozpočet ieště nenÍ schvá|ený, napište nám prosím, kdy k ieho schvá|ení dojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spo|upráci.

V Praze dne t6,OZ.2OL7

M&. Miros|ava šinde|ářová
ISTAV Research manager

lstav Media, s.r.o.
Nádražní 762132
150 fi) Praha 5 . Smíchov

e-mail: investice@ istav. cz
web: www.lstav.cz



oeec VtNlčNÉ Šunlllce
se sÍd|em Viničné Šumice 23

Viničné Šumice. 664 06

lnstav Media, s'r,o,, lČ: B441725, Nádnžní 762R2, 150 00 Praha 5. Smíchov

Číslo jednací: oÚ v.Š./00106/2017

Výizuje: Josef Dnípal

Ve Viniěných Šumicích 21.02.2017

Posk}tnutí informace dle zrákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném ořístupu k informacím

Na základě žádosti ze dne 16' 2. 20l7. která ie vedena u obecního uřadu Viniěné Šumice
pod č. j. oÚ V.Š ./00106120|7,Vrím v souladu s ustanovením $ 14 odst. 5 písm. d)
zákona č. |06/|999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
předkládáme požadované informace.

Požadujete zaslání investičních plánů obce Viniěné Šumice pro rok 2O|7 ,, Íesp' seznÍrm stavebních
pÍojektů' které jsou plánovrány obcí na rck 2017 a budou finarrcovány z rozpoětů obce nebo z jiných
veřejných rozpoětů.

Sdělujeme následuj ící:

- název projektu: Nástavba Základní školy a Mateřské školy v obci Viničné Šumice.
. struěný popis projektu: V projektu je nalrženo vybudování nástavby na budově školyjako třetí
nadzemní podlďi o rozměrech27 x 14 m, kde budou umístěny nové učebny, kabineý a sociální
zázemí, Bezbaiéroý přístup je řešen vstupní rampou a qftahem. Součástí jsou úpraly zajišt'ující
statiku objektu, instalace požámího schodiště a prosklené příčky v chodbě u ýahu.
- rozpočet projektu v mil. Kč:
celkové výdaje: 25 927 141 Kč věetně DPH
stavební práce: 23 885 207 Kč včetně DPH '

plánovaný termín zapoěetí projektu: 8/2016

předpok|ádaný termín ýběrového řlzení na dodavate|e: 612017

Josef Dnápal

starosta obce

u 544 250 931
DS: 6zabwqd

e-mail: obec@vinicne-sumice.cz
web: www.vinicne-sumice.cz

bankowrí spojení: KB Bmo-venkov, č.ú.l0ó2064l/o l0o
ICO: 00488372


