Obecní úřad Jankov
Na Náměstí 14, 257 03 Jankov
Čj.188/2020/OU-3
V Jankově 3.3.2020
Záznam o poskytnutí informace
Podle § 5, odst.3, v souladu s ustanovením §14, odst.6 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje povinný subjekt tento záznam o
poskytnuté informaci:
Datum podání: e-meilem dne 3.3.2020, čj.188/2020/OU
Žadatel: AMA, s.r.o., IČO 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Obsah požadované informace:
Na základě z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:Obsah
žádosti/dotazu: V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektů RSP,
který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho
města, Krajského úřadu či obce za rok 2020. Resp. seznamu investičních, stavebních projektů či
rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích
let a budou financovány z rozpočtu obce nebo z dotačních titulů či jejich podpory. U těchto projektů
prosím uveďte: název projektu, popis projektu, projektovou kancelář, finanční rozpočet projektu,
plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení, popř.výherce. Případně
nám zašlete rozpočet na rok 2020, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů
uvedených výše.
Odpověď:
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.
K Vaší žádosti čj.188/2020/OU, doručené 2.3.2020 Vám v příloze zasíláme odkaz na webové stránky
obce Jankov, kde je zveřejněn Strategický plán rozvoje obce na rok 2019-2022 včetně plánovaných
akcí, rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled.
http://obecjankov.cz/samosprava-obce/strategicky-plan-rozvoje-obce-jankov-2019-2022
http://obecjankov.cz/samosprava-obce/hospodareni-obce
V roce 2020 byl dokončen projekt Zlepšení podmínek pro jazykové a přírodovědné vzdělávání ZŠ
Jankov v hodnotě 16069228,76 Kč vč.DPH Jedná se o půdní vestavbu 2 odborných učeben, kabinetu,
kanceláře, technické místnosti a sociálního zařízení do půdního prostoru ZŠ Jankov včetně stavebních
úpravy v jednotlivých podlažích (sociální zařízení, sborovna, zrušení skladu, WC v družině,
vybudování hlavního schodiště, bezbariérový přístup osobním výtahem s možností nástupu a výstupu
do tří stran, únikové ocelové vřetenové schodiště, plynová kotelna a další). Kolaudace 21.2.2020.
Dotace z MMR ČR IROP 9,5 mil. Kč.
V roce 2020 bude realizována stavba „Jankov-stavební úpravy části objektu kulturního zařízení obce Jankov“
v hodnotě 857.6 tis.Kč bez DPH. Jedná se o stavební úpravy části sálu kulturního zařízení na p.č. 11 v k.ú.
Jankov. Realizace 3 – 7/2020. SOD uzavřena s fi Památky Tábor s.r.o., 7.10.2019.
Dotace ze Středočeského kraje 641,3 tis.Kč
V roce 2019 -2020 jsou realizovány zakázky malého rozsahu Nosákov veřejné osvětlení, Veřejné osvětlení
Jankovská Lhota. Výběr fi bude realizován v březnu. Předpokládaná hodnota obou akcí do
1 mil.Kč vč.DPH. Akce budou realizovány z rozpočtu obce bez dotací.
V roce 2019 – 2020 je realizována zakázka zhotovení projektových dokumentací pro projekty Intenzifikace
ČOV Jankov, Kanalizace a ČOV Odlochovice, Kanalizace a přivaděč Jankovská Lhota
1,42 mil.Kč + inženýrská činnost na zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení fi
FER&MAN Technology, spol. s.r.o, IC 27173461. Realizace staveb se bude odvíjet od možnosti získání
dotačních prostředků, proto není plán termínů započetí výběrových řízení a staveb stanoven.
Způsob vyřízení žádosti: odesláno na e-mailovou adresu :zmatysova@amamarketing.cz
Náklady za poskytnutí informací nebyly účtovány
Žádost vyřizovala: Jitka Jonsztová
V Jankově 3.3.2020

