
Ježe_k Miroslav &$ng _ _ _ _ _ _
gf: ___,ý ř_ )*

Od: Ježek Miroslav (ÚMČP.9)

Odesláno: 22. března 2021 15:26

Předmět: FW: žádost 0 info 106

Přílohy: Žádost 0 info- 106.txt

Oprava: nejbližší zasedání zastupitelstva se bude konat 30. března.

a si MĚSTSKÁ EAST

ef.-t PWM

Miroslav Ježek

referent oddělení investic a údržby

Oddělení investic a údržby

Odbor správy majetku

Telefon: 283 091 216

Email: [ezekagrahaQrz

Úřad městské části Praha 9

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9

httjj! 'x'WWerahaQQ

lyozornění: Týká-Ii se tato e-mailová zprávajednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 172.9 odst. 1 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomi; že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních

předpisů a důvodné očekáváníuzavřenísmlouvyje tak možné až po příslušném interním schválenísmlouvy. v návaznosti na ust.

§ 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření smlouvy / nabídky/s dodatkem nebo odchylkou předem

vylučujeme.

From: Ježek Miroslav (ÚMČP.9)

Sent: Monday, March 22, 2021 3:21 PM

Subject: žádost 0 info 106

Vážená paní_

odpovídám tímto na Vaší žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů (viz příloha), ve které nás žádáte o zaslání investičních plánů naší městské

části Praha 9, respektive

seznam stavebních projektů, kteréjsou plánovány na rok 2021- 2022 a budou financovány z rozpočtu obce

nebo z jiných veřejných

rozpočtů. Na tuto žádost nelze v současné době odpovědět, protože ještě není schválen rozpočet investic.

Tento rozpočet bude pravděpodobně schválen na nejbližší zasedání zastupitelstva, které se bude konat 23.

března.

Informace, které požadujete, budou součástí zveřejněného rozpočtu investic.

Předpokládaný termín výběrových řízení bude v prvním pololetí 2021.
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S přátelským pozdravem

“ MĚSTSKÁ čásr

.r- PRAHA9

Miroslav Ježek

referent oddělení investic a údržby

Oddělení investic a údržby

Odbor správy majetku

Telefon: 283 091 216

Email: [ezekagrahaacz

Úřad městské části Praha 9

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9

[Egg/wwwwrahaacz

Upozornění: Týká-Ii se tato e-mailová zpráva jednání o smíouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9 uzavírá smlouvy die interních

předpisů a důvodné očekávání uzavření smlouvyje tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy. V návaznosti na ust.

§ 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření smlouvy/ nabídky /s dodatkem nebo odchylkou předem

vylučujeme.
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