r. 2018
Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 11. 1. 2018 od AMA s.r.o., Voroněžská
144P/20, 460 01 Liberec, IČ: 61327557 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák.
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje zpřístupnění následujících informací:
-

Investiční plány města pro rok 2018, resp. seznam investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí, které město plánuje uskutečnit v letech 2018-2021.

Dne 26. 1. 2018 žadatel obdržel odpověď, kdy mu byly vypsány akce v investičním plánu pro
rok 2018:
-

vytvoření informačního a orientačního systému města a podpora turistického ruchu
rekonstrukce místních komunikací
obnova chodníku ul. Hlavní a Radniční
výstavba rozvodů vysokorychlostního internetového připojení v Krásně
výstavba venkovního workoutového hřiště
výstavba volejbalového hřiště v Dolní Hluboké
rekonstrukce střechy + zateplení hasičské zbrojnice
nákup betonových garáží k budově MěÚ
přestavba přízemí staré budovy mateřské školy na základní uměleckou školu
dostavba veřejného světelní v Hájích
částečná rekonstrukce veřejného osvětlení v Krásně
obnova části veřejného prostranství v lokalitě u rybníčka

Plánované termíny započetí projektů nejsou pevně stanoveny. Realizace jednotlivých akcí
jsou vázány i na to, jak budeme úspěšní v získávání dotací. Přesné náklady budou stanoveny
až před realizací akce, dle výsledků výběrových řízení na dodavatele. Plánované částky na
jednotlivé investice jsou uvedené ve zveřejněném rozpočtu města.

Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 14. 3. 2018 od Rödl & Partner, advokáti,
v. o. s., Platnéřská 2, 110 00 Praha, (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák.
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje zpřístupnění následujících informací:
-

nezkrácené audiozáznamy z 23. až 27. jednání Zastupitelstva města Krásna, která se
konala ve dnech 29. 09. 2017, 06. 11. 2017, 20. 12. 2017, 19. 01. 2018 a 22. 02. 2018.

Dne 27. 3. 2018 žadatel obdržel odpověď, kdy mu byly požadované nezkrácené
audiozáznamy poskytnuty ve formě zásilky na službě Úschovna.cz. Zásilka je k dispozici do
10. 4. 2018.

