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Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Dne 26. 01. 2022 byl povinný subjekt Městský úřad ve Svobodě nad Úpou požádán o poskytnutí
informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:
Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, o poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022.
U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to:
- název projektu - stručný popis projektu - rozpočet projektu v mil. kč - plánovaný termín započetí
projektu - lokalita stavby - zajištěno financování projektu ANO / NE
Povinný subjekt - Městský úřad ve Svobodě nad Úpou požadované informace poskytl dne 26. 01.
2022. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od
poskytnutí informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Odpověď povinného subjektu:
Na webu města jsou schválené akce v rámci rozpočtu na rok 2022:
http://www.musvoboda.cz/dokumentykestazeni/category/61-rozpoet-2022
Akce jsou financovány z rozpočtu města a jsou ve fázi přípravy. Více informací v současné době není
k dispozici.
Schválené akce:

Rekonstrukce lesní cesty na Muchomůrku

3 000 000
300 000

Základní škola a mateřská škola - navýšení příspěvku na činnost PO na
opravu učebny hudební výchovy

628 000

Multifunkční umělé hřiště Rýchorské sídliště - rekonstrukce oplocení,
dětské hřiště na městském stadionu - obnova prvků

600 000

Oprava malých sakrálních památek

200 000

DPS - úpravy služebního vchodu včetně projektové dokumentace

400 000

Oprava mostu v Maršově II - předpokládané náklady

S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.
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