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Věc : Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999,Sb. o
svobodném přístupu k informacím.
Na základě Vaší žádosti ze dne 6.4.2022 přijaté do podatelny OÚ Velká Turná pod
Č.j.OUVT/154-2022/PS dne 6.4.2022 o poskytnutí informace – „ Investiční a
stavební projekty obce v letech 2022-2023 „ dle zákona č.106/1999,Sb., o svobodném
přístupu k informacím, poskytujeme elektronickou formou toto vyjádření prostřednictvím
emailu žadatele :
Rok 2022 - stavební a projekční činnost :
1) - Oprava oplocení , vrat a fasády technického zázemí obce Velká Turná na st.32/1.
- Jedná se o opravu zděného oplocení ( omítky, malby, odvlhčení základů ), oprava
fasády na štítu budovy a výměnu plechových vrat. Způsob provedení vybranou firmou.
- Opravu si řídí stavební výbor obce.
- Dle předběžné kalkulace jde o opravu v Kč-494.282,- ( bez DPH ).
- Termín realizace 7-11.2022.
- Forma výběru dodavatele - poptávka ceny v termínu do 7.2022.
2) - Oprava střechy budovy čp.59 – opravu si provádí obec sama ( pouze nákup materiálu )
3) - V roce 2022 bude obec připravovat vyřízení stavebního povolení, opravy společenské
části objektu čp.6 ( obec má zpracovanou projektovou dokumentaci )
Realizace v případě schválení dotace. Cena není zkalkulována.
Termín provedení nelze určit.
4) - Obec připravuje dokumentaci pro prodloužení obecní kanalizace. Rozpočet zatím není.
Provedení v případě schválení dotace. Termín provedení nelze určit.
Rok 2023 – stavební a projekční činnost :
- V roce 2023 budou prováděny projekty v návaznosti na podzimní komunální volby a
případné následné schválené dotace. V současnosti nelze určit prováděný stavební projekt.
Velká Turná dne: 7.4.2022
v.r. Pavel Šípek
-------------------------------Pavel Šípek
starosta obce Velká Turná

