MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
ÚŘAD městské části
155 31 Praha - Lipence, K Obci 47

fax 257 922 64L telefon 257 921 167

Č.j.177/2-20

v Praze: 17.2.202t

AMA, s.r.o.

IČ: 61327557
Voroněžská 144/20
46001 Liberec

Věc: informace podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že v roce 2020 plánujeme tyto akce:
Vybudování zahrady s přírodní učebnou a nékolika hernimi prvky na části zahrady
za potokem u Základní školy Lipence v celkové výši 971 910 Kč včetně DPH.
Smlouvu o dílo s firmou SARAHS associates sro se sídlem M. Kudeříkové 1575, Benešov,

IČO: 03273661 schválilo ZMČ dne 16.12.2019
Oprava křížku, zvoničky a pomníku padlých a jejich přesun na nové místo celkové
hodnotě 526.723,-- Kč včetně DPH.
Smlouvu o dílo sfirmou

Kamenosochařství Havlíček s.r.o

se sídlem Havlíčkova 2474,

Rakovník IČO: 25117459 schválilo ZMČ dne 16122019
Zhotovení projektové dokumentace a inženýring na ulici „Nad Údolím hvězd“ a „Za hrázi“
v Praze—Lipencich. Výběrové řízení vyhrála firma SIEBERT + TALAS, spol. s r.o. ,Bucharova
1314/8, Praha 5 v celkové ceně 284 350,--Kč včetně DPH.
S pozdravem

Hana Schwarzová

Schwarzová Hana
Od:
Odesláno:

Zdenka Matysová <zmatysova©amamarketingcz>
čtvrtek 6. února 2020 11:57

Komu:

mu.|ipence©tiscali.cz

Předmět:
Podepsáno:

Žádost o poskytnutí informací
zmatysova©amamarketíng.cz
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REGISTR STAVEBNÍCH PROJEKTU

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 žádostiidotazu:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr
stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé CR, Vás žádáme o zaslání
investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp.
seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit
v letech 2020-2022. 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 projekt
—p0pis projektu

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu

-p|ánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení,

popř.výherce
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2020, pokud obsahuje podrobné
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Způsob poskytnutí informací:
-zas|ání na e—mailovou adresu: zmatysova©amamarketing.cz

Žadatel:

v

AMA, s.r.o., ICO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,
Zdenka Matysová

AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01

Tel.: 484 847 802
E-mail: zmatysova©amamarketing.cz
V Liberci dne 30.1.2020

