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Vyřizuje: Lada Olbortová, DiS.                         V Kačici dne 13.02.2019 
Č.j. OUK-097/2019 
 
 
 
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím  
 
Dotaz: žádáme Vás o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro 
rok 2019. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete 
uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou 
financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich 
podpory. 
U těchto projektů prosím uveďte: 

-název projektu 
-popis projektu 
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 
-finanční rozpočet projektu 
-plánovaný termín započetí projektu 
-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce 
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2019, pokud obsahuje podrobné informace 
k daným akcím dle bodů uvedených výše. 
 
 
Odpověď: K Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla Obecnímu úřadu Kačice, doručena 
dne 31.01.2018, Vám předkládám následující informace k významným projektům, které 
plánujeme uskutečnit do roku 2022: 
 
1) Výstavba MVN Chobot, v k. ú. Kačice 

Podprogram Ministerstva zemědělství 129293, číslo akce 4322 
Výstavba malé vodní nádrže Chobot v k.ú. Kačice. Projektovou dokumentaci zpracoval 
Ing. Tomáš Klikar. Předpokládaná hodnota zakázky je 19.345.000,00 Kč bez DPH. 
Předpokládaný termín zahájení realizace je září 2019. Dokončení celé realizace je 
předpokládáno do 31. 12. 2020. 
Výzva je aktuálně zveřejněna na http://www.kacice.cz/vyberova_rizeni/ nebo na 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vystavba-mvn-chobot-v-k-u-kacice.  
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2) Pečovatelské byty v obci Kačice 
Budeme žádat o poskytnutí dotace v rámci programu „Podporované byty“ z Ministerstva 
pro místní rozvoj. Projektovou dokumentaci zpracovala firma Czech project group s.r.o. 
Předpokládaná hodnota zakázky je 18.217.000 Kč bez DPH. Předpokládaný termín 
zahájení realizace je září 2019 v případě schválení dotace ministerstvem. 

 
Poplatek za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, nebude požadován. 

 
 
Poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost: 
stížnost se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím povinného 
subjektu do 30 dnů ode dne: 
- doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,  
- uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.  

 
 
 
 S pozdravem 
 
 
 Libor Němeček 
 Starosta  


