Re: Zádost o poskytnutí infbrrlriici
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PodateIna Město Vrbno pod Pradědem <podateIna@vrbnopp.cz>

Re: Zádost o poskytnutí informací
1 zoráva
M

iros|av Adámek <mirosIav.adamek@vrbnopp'cZ>

4. Února 2013 15

Komu: Podate|na Město Vrbno pod Pradědem <podateIna@vrbnopp'cz>

Prosím o zaregistrování dotazu a předání na
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Ing. Miros|av Adámek

t

tajemník

Městský Úřad Vrbno pod Pradědem
tel. 554 795 101

Email miroslav.adamek@vrbnopp cz

Web: www.vrbnoop.cz
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Dne 4. února2013 11.23 Podate|na Město Vrbno pod Pradědem <podatelna@vrbnopp'cz> napsa|(a)

PřeposIaná zpráva

od : Jana Baboráková <baborakova@amanrar.keilrl; ti>
Datum: 4. února 2013 11.03
Předmět: Zádost o poskytnutí informací
Komu: podateina@vrbnopp cz
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Žáaost o poskytmutí informací
Na zák|adě zákona č. 106/1999 Sb., o svobocném přístupu k informacím, Ve znění

pozdějších předpisů, vás žádáme o sdě|ení násiedující informace:

obsah žádosti/dotazu:

V rámci mapování investičníchp|ánů měst a cbcí pro rok 2013 a projektu R.SP
(registr stavebních projektů), kteý je určený na podporu stavebníků z ce|é Č& vas
žádáme o zasIání investičních p|án* Vaš*ho města pro rok 2013. Resp.
seznam u investičních/stavebníchpř*j*kiů či rekonstrukcí, které pIánujete
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fió pod Pradědem - Re: Žádost o poskytnutí

informacÍ https://mail.google.com/m aj]lulvl?uj_2&tk:015944Rať&view:p.'

uskutečnit v |etech 2otg.2015. Příp**:grě jsou
dokončovány z předchozích
|et a budou financovány z rozpočt,'
***t* n"oo dotačníchtitutů či za
jejich podpory.
'

.název projekt
-popis projektu
.projektovou kancetář
1pot<u d již by|projekt
.finančnírceEi*čet projektu

zpracován)

.p|ánovaný t*rmín
započetíprojektu
-předpoktádaný termín výběrové

ho řízení,

popř.výherce
Případně nám prosím zaš|ete rozpočet
na 2013, pokud obsahuje podrobné
informace k daným akcím d|e bodů
uvedených výše'

-zas|ání na e-mai|ovou adresu:
info@a rr;:

n:;:l

r-ki:ii ii g.

cz

Žadate|:

AMA, S.r.o./ lČo: otsz7557, VoroněŽská
144/20, Liberec 7, 460 Ol

Předem Vám děkujeme za spo|upráci.

S pozdravem,

Jana Baboráková
AMA, s.r.o', Voroněžská 144120,
Liberec L, 460 OI
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no pod Pradědem - Re: Zádost o poskytnutí inforrnacÍ
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Tel.: 484 847 800
E-mail : baborakova@amamarketing.cz

V Liberci den 28.1.2013
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