
Obecní úřad Jankov 

Na Náměstí 14, 257 03 Jankov 

V Jankově 5.2.2019 

ČJ. 64/2019 

Záznam o poskytnutí informace 

Podle § 5, odst.3,  v souladu s ustanovením §14, odst.6 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje povinný subjekt tento záznam o 

poskytnuté informaci: 

Datum podání: emeilovou poštou dne 31.1.2019, čj. 64/2019 

Žadatel: anonymizováno 

 

Obsah požadované informace: „na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následující informace: 

V rámci mapování investičních plánů, měst a krajů pro rok 2018 a projektu RSP (registr stavebních 

projektů), který je určený a podporu stavebníků z celé ČR, Váš žádáme 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 jejich podpory. Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2019, pokud obsahuje 

podrobné informace k daným akcím bodů výše uvedených. Způsob poskytnutí informací na 

emailovou adresu.  

 Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. 

 k Vaší žádosti ze dne 31.1.2019, čj.64/2019 Vám sdělujeme:   

V roce 2019 bude obec Jankov realizovat investiční projekt: 

1) Jankovská Lhota-posílení zdroje vody 

     Termín realizace 2019  

     SOD Vodní zdroje ekonomonitor spol. s.r.o., uzavřena 1.2.2018,  

     cena díla 1,943.170,-Kč 

     dotace SFŽP ČR 1680576,-Kč 

2)  ZŠ Jankov-Zlepšení podmínek pro jazykové a přírodovědné vzdělávání 

     Termín realizace 2019-2020 

      SOD PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., uzavřena 8.10.2018 

      Cena díla 15112900,-Kč 

      Žádost o podporu IROP CZ.06.4.59/0.0/0.0./16_075/0008496    

Plán investičních akcí, resp. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023, Rozpočet na rok 2019 je 

zveřejněn na webových stránkách obce Jankov http://obecjankov.cz/samosprava-obce/hospodareni-

obce. 

Způsob vyřízení žádosti:  odesláno emailovou poštou dne 5.2.2019 

Náklady za poskytnutí informací nebyly účtovány 

Žádost vyřizovala Jitka Jonsztová 

Zveřejněno: 5.2.2019 
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