MĚSTO DUBÁ
_______________________________________________________________________

Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá
Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za období roku 2015. Zveřejněny jsou
žádosti včetně odpovědí (poskytnutých informací).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------č. 1/2015 – Žádost o poskytnutí informace ze dne 5. ledna 2015 (zasláno mailem):
Žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Obsah žádosti/dotazu:
V rámci mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2015 a projektu RSP (registr
stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání
investičních plánů Vašeho města pro rok 2015. Resp. seznamu investičních/stavebních
projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2015-2017. Případně jsou
dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů
či za jejich podpory.
U těchto projektů prosím uveďte: název projekt, 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 2015, pokud obsahuje podrobné informace
k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Způsob poskytnutí informací: zaslání na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxx
Žadatel: xxxxxxxxxx
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
Poskytnutá informace ze dne 15. ledna 2015 (zasláno mailem):
Číslo jednací: MUD/123/2015/DOT
Sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informace.
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace za účelem podpory stavebníků v ČR
vám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění poskytujeme aktuální seznam
stavebních projektů, které plánuje Město Dubá realizovat v roce 2015 ze svých nebo jiných
veřejných prostředků:

Název projektu

Stručný popis projektu

Rozpočet
projekt
v mil. Kč

Stavební úpravy
Hotel Slávie – Dubá
Stavební úpravy
sálu
a jeho příslušenství

Odvodnění suterénu včetně provedení
hydroizolace zdiva, stavební obnova
sociálního zařízení předsálí i zázemí sálu
včetně vnitřní kanalizace, zpevnění zhlaví
pilířů obvodových stěn sálu (kulturní památka).

2,6

Plánovaný
termín
započetí
projektu

květen

Předpokládaný
termín
výběrového
řízení
na dodavatele
březen-duben

Obnova objektu
bývalé sušárny
chmele Dubá
Odvodnění

Odvodnění terénu včetně podpovrchových vod
a okapových svodů do zasakovacího systému
(kulturní památka).

0,5

květen

březen-duben

Dubá – oprava ulic
Školní a Poštovní

Rekonstrukce kamenem dlážděné komunikace
a chodníků včetně odvodnění a přeložky VO
(městská památková zóna).

4,9

květen

březen

Součástí seznamu nejsou akce, na které jsme požádali nebo chceme požádat o poskytnutí
dotace z veřejných prostředků. Získání dotace by vyvolalo potřebu dílčí změny rozpočtu
města a teprve tím by šlo o informaci ke zveřejnění.
Ing. Petr Kmínek, referent investiční a projektové přípravy
Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá
tel.č. 487 870 201, mobil 606 077 702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

č. 2/2015 – Žádost o poskytnutí informace ze dne 9. ledna 2015 (zasláno mailem):
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, v pl.zn.
Žadatel: xxxxxxxxxx
Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost její projekt ISTAV, určený na podporu stavebníků
v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst
a obcí pro rok 2015. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů
Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány
městem/obcí na rok 2015 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.
Způsob poskytnutí informace: zaslat pomocí e-mailové schránky na adresu: xxxxxxxxxx
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Poskytnutá informace ze dne 15. ledna 2015 (zasláno mailem):
Číslo jednací: MUD/123/2015/DOT
Sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informace.
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace za účelem podpory stavebníků v ČR
vám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění poskytujeme aktuální seznam
stavebních projektů, které plánuje Město Dubá realizovat v roce 2015 ze svých nebo jiných
veřejných prostředků:

Název projektu

Stručný popis projektu

Rozpočet
projekt
v mil. Kč

Stavební úpravy
Hotel Slávie – Dubá
Stavební úpravy
sálu
a jeho příslušenství

Odvodnění suterénu včetně provedení
hydroizolace zdiva, stavební obnova
sociálního zařízení předsálí i zázemí sálu
včetně vnitřní kanalizace, zpevnění zhlaví
pilířů obvodových stěn sálu (kulturní památka).

2,6

Plánovaný
termín
započetí
projektu

květen

Předpokládaný
termín
výběrového
řízení
na dodavatele
březen-duben

Obnova objektu
bývalé sušárny
chmele Dubá
Odvodnění

Odvodnění terénu včetně podpovrchových vod
a okapových svodů do zasakovacího systému
(kulturní památka).

0,5

květen

březen-duben

Dubá – oprava ulic
Školní a Poštovní

Rekonstrukce kamenem dlážděné komunikace
a chodníků včetně odvodnění a přeložky VO
(městská památková zóna).

4,9

květen

březen

Součástí seznamu nejsou akce, na které jsme požádali nebo chceme požádat o poskytnutí
dotace z veřejných prostředků. Získání dotace by vyvolalo potřebu dílčí změny rozpočtu
města a teprve tím by šlo o informaci ke zveřejnění.
Ing. Petr Kmínek, referent investiční a projektové přípravy
Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá
tel.č. 487 870 201, mobil 606 077 702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

č. 3/2015 – Žádost o poskytnutí informace ze dne 10. prosince 2015 (zasláno do DS):
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
Žadatel: xxxxxxxxxx
Žádá:
1. Používáte právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol.
s r.o.)?
2. V případě užívání právního informačního systému CODEXIS dle žádosti o informaci
č. 1:
2.1. Sdělení informace zda využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis?
2.2 Jaký je přesný název doplňku Liberis, Liberis Silver nebo Liberis Gold, popřípadě jiný?
2.3 Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen?
2.4. Sdělení informace o částce, která je vynaložena na pořízení tohoto systém z veřejných
prostředků?
2.5. Sdělení informace od kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě
že není uzavřena smlouva, sdělení od kdy je uhrazeno využívání tohoto systému?
2.6. Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě
že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému?
Informace nám ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, prosím,
poskytněte v elektronické formě a zašlete na uvedenou elektronickou adresu pro doručování
nebo do datové schránky. Pro odpověď s poskytnutou informací a minimalizaci
administrativní zátěže je možné využít přiložený formulář. Za jejich poskytnutí předem
děkuji. S pozdravem.
Poskytnutá informace ze dne 15. prosince 2015 (zasláno mailem):
Číslo jednací: MUD/4070/2015/TAJ
Sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informací – informační systém CODEXIS.
Dobrý den, v návaznosti na váš žádost dopis sepsaný dne 1. prosince 2015 a doručený
na Městský úřad Dubá dne 10. prosince 2015, o poskytnutí informace na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
ve věci zda-li používáme právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting
spol. s r.o.), vám sdělujeme následující.

Městský úřad Dubá tento uvedený právní informační systém CODEXIS nevyužívá.
S ohledem na tuto skutečnost již neodpovídáme na další otázky týkající se tohoto právního
systému.
Bedřich Janďourek, tajemník MěÚ Dubá
Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá
tel.č. 487 870 496, mobil 606 372 922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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