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    Obec - Obecní úřad Malé Svatoňovice 
    Nádražní 105, PSČ 542 34, okres Trutnov 

       tel.: 499 886 341 
 

 

Váš dopis zn: 

Došlo dne: 22. 2. 2017 

Naše značka: čj. 279/2017 

Vyřizuje: Provazník 

Malé Svatoňovice: 24. 2. 2017 

 

 
 

Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Dne 22. 2. 2017 obdržel Obecní úřad Malé Svatoňovice prostřednictvím datové schránky Vaši žádost 

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou žádáte poskytnutí následujících informací: 

Zaslání investičních plánů města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou 

plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných 

rozpočtů. U těchto projektů žádáme o název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. 

Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele. 

 

Obecní úřad zaevidoval žádost pod č.j. 279/2017, posoudil ji a konstatuje, že se jedná o žádost  

o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti.  

 

Odpověď je následující: 

Název projektu: Zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí v ZŠ Malé 

Svatoňovice 
 

Stručný popis projektu: Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu v obci Malé Svatoňovice. 

Stavební úpravy budou provedeny na objektu základní školy. 
 

Stavební úpravy osahují tyto stavební zásahy: 

·                zhotovení nového střešního pláště na jednopodlažní části 

·                 osazení nových venkovních výplní místo stávajících bez tepelně-izolačního zasklení (oken   

       a dveří)  

·                osazení nových venkovních parapetů a vnitřních s napojením na stávající kamenné  

·                zateplení obvodových stěn 

·                zateplení střechy jednopodlažní části 

·                zateplení podlahy půdy 

·                výměna klempířských prvků fasády – parapety a zastřešení vstupů 

·                nová svislá hydroizolace a drenáž v místech zateplení pod úrovní terénu 

·                montáž nových anglických dvorků 
 

Rozpočet projektu v mil. Kč: 6,8 
 

Plánovaný termín započetí projektu: 1.6.2017 
 

Předpokládaný termín výběrového řízení: 16.1. – 1.2.2017 (již proběhlo) 
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Sdělení zasíláme na základě Vašeho požadavku do Vaší datové schránky. 

 

Vzhledem k rozsahu poskytnuté informace Obec Malé Svatoňovice nepožaduje po žadateli uhrazení 

nákladů za poskytnutí informace podle § 17 InfZ. 

 

Poskytnuté informace budou v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový 

přístup na www.malesvatonovice.cz 

 

 

 

   Za obec Malé Svatoňovice: 
 

 

 

      

 

  

       Vladimír Provazník 

               starosta obce   

http://www.malesvatonovice.cz/

