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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)
Obec Hlince obdržela dne 20.02.2017 Vaši žádost o poskytnutí informace (dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) o zaslání investičních plánů obce pro rok
2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017 a budou
financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
V souladu se zněním § 14 zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů Vám sděluji, že v současné době obec Hlince eviduje v rozpočtu
obce tyto investiční akce:
- „Stavební úpravy kulturního objektu čp. 29 ve Hlincích, I. etapa – vestavba sociálního
zařízení a obnova střechy špýcharu", která má v letošním roce pokračovat třetí
závěrečnou částí (dle poskytnuté dotace)
- „Stavební úpravy kulturního objektu – Špejchar čp. 29 ve Hlincích, st.p.č. 28/2, k.ú.
Hlince – obnova venkovního sklepa“, která má být v letošním roce zahájena první
etapou (dle poskytnuté dotace).
Obě stavební akce jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.hlince.cz v sekci
„Obecní úřad - Veřejné zakázky“ byly v letech 2015 a v roce 2017 vysoutěženy jako Veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce (uzavřená výzva) a zasmluvněny s vítěznou
firmou.
V rozpočtu obce Hlince na rok 2017 jsou dále schváleny finanční prostředky na obnovu
bývalého obecního rybníka (dnes tůňky) „V Lužánkách, prohloubení dna koryta potoka za
volnou kanalizační výústí, oprava a nátěr plotu válečného hrobu na návsi a stavební opravy
a úpravy kanalizačních vpustí na návesním prostoru (všechny tyto akce mají charakter
opravných a údržbových prací obecního majetku), které jsou v souladu se směrnicí obce
Hlince č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu již poptány a v současné
době dochází k jejich objednávání u dodavatelů a k jejich postupné realizaci.
Ve svém výhledu prozatím významnější investiční plán (stavební projekt) obec Hlince
nepřipravuje.
Rozpočet obce na rok 2017 a směrnici obce Hlince č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu naleznete také na www.hlince.cz.
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