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Žádosto poskytnutíinformace

(dle zákona č.106/1999Sb. o svobodnémpřístupuk informacím,v pl.zn.)

Žadate|:
lstavMedia,s.r.o.,|Č:o344L725,Nádražní
762132,15ooo Praha5 - Smíchov
zastoupenosobou:Mgr. MirosIavašinde|ářová,
IstavMedia,s.r.o.
Adresasídla:
lstavMedia,s.r.o.,NádraŽní762|32,150
00 Praha5 . Smíchov

Žaaa:

Dovo|ujisi Vás oslovit za společnost|stav Media, s.r.o. a jejím projektem určenýna podporu
plánůměst
stavebníků
v ČR'v současné
době v rámcitohoto projektuprobíhámapováníinvestičních
plánůVašehoměsta/obce
a obcípro rok 20L6,z tohoto důvoduVás prosímeo zasláníinvestičních
pro rok 2017, resp. seznam stavebníchprojektů,kteréjsou plánovány městem/obcína rok 2017
a budoufinancoványz rozpočtů
obce nebo z jinýchveřejnýchrozpočtů.
U těchtoproiektůžádámeo:
- název projektu
- stručnýpopis projektu
- rozpočetprojektuv mi!. Kč
- plánovanýtermínzapočetí
projektu
- předpokládanýtermínvýběrového
řízenína dodavatele
Zoůsobposkvtnutí
informace:
- zas|atpomocídatovéschránkyna ID:dc6q2wa
- nebo na email:investice@istav.cz
ještěneníschvá|ený,
V případě,žerozpočet
napištenám prosím,kdy k jeho schvá|ení
dojde.

PředemVám děkujemeVám za spolupráci.

V Prazedne 16.02.2OL7

Mgr. Mirostavašinde|ářová
ISTAVResearchmanager
lstavMedia,s.r.o.
Nádražní
762132
15000 Praha5 - Smíchov
e-mail:investice@istav.cz
webrwww.istav.cz
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OBEC CEPI
OBECNI URAD

E533 32 Čepí79
Pardubický kraj

Istav Media, s.r.o.
NádraŽní762132
15000 Praha5 - Smíchov
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Poskvtnutíinformací
(dlezakonaě. 10611999
přístupuk informacím,
Sb. o svobodném
v pl. zn.)
Na základěVašížádostio poskytnutíinformacíze dne 16,2.2017 varn sděluji,žeivestiční
plrín
obceČepínat.2017je velicejednoduchý:
. né.z;ev
projektu:,,Rekonstrukce veřejnéhoosvětlenía veřejnéhorozhlasu v Čepí_ 6.
etapat'
. popis projektu:l0 ks noých stožáruVo a 10 ks LED světel,novékabely uložené
v zemi,
protlakypod komunikací,pojistnáskříň
- rozpočet
projektuna:cca 480 000 Kčbez DPH
- plánovanýtermínzapočetí
akce:duben2017
- výběrovéŤízeniproběhlo
během|edna201?
.
.
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názevprojektu:,,Rekonstrukcevjezdůa vchodůk RD v čepí..
popis projektu: nová zámkovédlažbyvčetněpodloŽía obrubníků'pouŽitíi stávající
zachovaIédIažby
rozpoěetprojektu:cca200 000 Kě bez DPH
plánovanýtermínzapočetí
akce:květen2017
výběrovéŤízeníproběhne
běhembÍema20I7

Dále obec Čepíprovedejednoduchéa drobnéopravy neinvestičního
charakteruv iámci údržby
majetku obce bez vypisovrínívýběrovéhořizeru _ rekonstrukcesociálníI:rozařizeni v zéaemí
výěepuhostinceapod,qýměnaoken.

-I
i-

:

Požáda|ijsme
o dotacina vybudovríní
chodníkudo prumyslovézóny:
. néaev
projektu:,,Chodníkk průmyslovézóně,
Čepí..
- popis projektu: 350 m dloúý chodníkvčetnědešťové
kana|ízace
. rozpočet
projektu:990 000 Kč bez DPH
. plránovaný
termínzapoěetiakce a výběrovéÍizení..jen
po ziskénídotace_ 2. pol. t,2017.
S pozdravem
MVDr. Zuzana Dvořáková,
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Telef.pn: {.*X"i
P-mail.i
-Internet:
466971130 466971130
obec@cepi.czwww.cepi.cz
602186182
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