
03.03.23 9:56 BODY HTML (5).html 

b~rfl! ,~‚ )str3w'z~ KOPIE ELEK T R©N1CKÉNO 

DOKUMENTU 

C(.

 Y, 

D/

Yc 3 '~^ 1'}

£ .J 

Í 

! 

~ .. ..,. .... 

J . .~7,~¢řOčr/s _

Žádost o poskytnutí informací 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace: 

Obsah žádosti/dotazu: 

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2023 a projektu 
RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé 
ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského 
úřadu či obce pro rok 2023. Resp. seznamu investičních/stavebních 
projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2023-2024. 
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 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 2023, pokud obsahuje 
podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše. 

Způsob  poskytnutí informací: 
-zaslání na e-mailovou adresu: 

Žadatel: 
AMA, s.r.o., IČO: 

Předem Vám děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem, 

AMA, s.r.o.  
Tel.: 
E-mail: 
V  dne 2.3.2023 
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Statutární město Ostrava 

magistrát 

Vaše značka: 

Ze dne: 

SMO/I50899/23/Ol AMA, s.r.o. 

Sp. zn.: S-SMO/148085/23/OI/2 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 03.03.2023 

Vážená paní , 

III luhu IIII iIIfIIIh1lulUllll dh I IIIH H 
smoves89186bad 

na základě Vaší žádosti, ze dne 2.3.2023, o informace ve smyslu zákona Č. 106/199 Sb., Vám zasíláme 
schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2023 členěný dle paragrafů 
rozpočtové skladby vč. výhledu na léta 2024-2026. 
Přílohou je i komentář obsahující stručný popis jednotlivých investičních projektů, který byl 
podkladem v procesu schvalování rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023. 

Kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2023 byl schválen na 3. zasedání 
zastupitelstva města usnesením č. 0062/7M2226/3 ze dne 7.12.2022. Přiložené podklady v tabulkové 
podobě zobrazují název projektu, celkové rozpočtové náklady projektu v Kč, termín zahájení a 
dokončení projektu, lokalita stavby a zajištění financování projektu (krytí rozpočtem SMO, úvěr, 
fond, veřejné rozpočty, př. jiné zdroje). 

S pozdravem 

„podepsáno elektronicky`` 

Příloha: 
- Rozpočet 2023 dle OdPa včetně výhledu 

Komentář ke kapitálovému rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023 

Proke§ovo nám. 8. 729 30 Ostrava 
www.ostrava.cz 
posta@osirava.cz 
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