OBEC PODOLÍ
Podolí č.p. 1, 664 03
IČ: 00282332. DIČ: CZ 00282332
Tel: +420 544 247 636, e-mail: obec@podoliubrna.cz, http:// www.podoliubrna.cz

Váš dopis zn:
Ze dne: 27.11.2013
Naše značka: 1305/13/Pod

Ivo Sedláček
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V Podolí dne: 11.12.2013

Poskytnutí informací na základě žádosti dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
Dle pořadí jednotlivých bodů poskytujeme následující informace k projektu „Modulární školka v Podolí“:
1. Projektová dokumentace stavby je od 2.12.2013 zveřejněna na webových stránkách obce Podolí
v rozsahu :
a. Urbanistické a architektonické řešení stavby
b. Situace - zákres do katastrální mapy
c. Půdorys 1. nadzemního podlaží
d. Pohledy
e. Řez A
Jinou dokumentaci vzhledem k připravovanému zadávacímu řízení na výběr zhotovitele bohužel
zveřejnit nemůžeme. Ze stejného důvodu a navíc i z důvodu ochrany vlastnických a autorských
práv nemůžeme poskytnout výkresovou část ve formátu .dwg. Celá projektová dokumentace je
k nahlédnutí na OÚ Podolí.
2. V návrhu rozpočtu na rok 2014 jsou navrženy částky:
a. na straně příjmů
9.919.900,- Kč
b. na straně výdajů 12.000.000,- Kč
3. Všechny zápisy ze zasedání Zastupitelstva Obce Podolí jsou zveřejněny na webových stránkách
obce a v listinné podobě jsou k nahlédnutí na OÚ Podolí. První záznam o potřebě řešení kapacity
Základní školy a Mateřské školy je v zápise ze zasedání 5/2012 ze dne 29.5.2012.
4. Zápis ze společného jednání členů zastupitelstva obce a vedení školy je součástí zápisu ze
zasedání zastupitelstva č. 6/2012 ze dne 26.6.2012. Nadále byl záměr projednáván na zasedáních
zastupitelstva a záznamy z jednání jsou vždy součástí zveřejněných zápisů ze zasedání.
Nahlédnutí do dokumentů uložených na OÚ Podolí a poskytování kopií se řídí zákonem 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů a sazebníkem úhrad zveřejněným na webových stránkách obce v rubrice
„Povinné informace“.

Ing. Vítězslav Eliáš
starosta obce

