Městys Netvořice
Mírové náměstí 19
25744 Netvořice

Číslo jednací:

tel:
317 789 203
fax:
317 789 203
e-mail: info@netvorice.cz

77/1.2.2013
Business Media CZ,s.r.o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5
V Nevořicích 13.2.2013

Věc: Poskytnutí informací o plánovaných investicích městyse pro r.2013
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.l 06/1999 Sb o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám zasílám přehled investičních plánů
městyse Netvořice pro r. 2013.
Název projektu:

Stavba hasičské zbrojnice městy-se Netvořice

Hasičská zbrojnice - zděná nepodsklepená, patrová stavba se sedlovou střechou 2 NP a
nevyužívaný podstřešní prostor. Půdorys stavby 16 x 16m s výškou obvodového nosného
zdiva 8m.
Jímka - objem 9m3 obdélníkového půdorysu.
Zpevněné plochy včetně sjezdu - budou asfaltové pro stání hasičské techniky. Dále bude
zpevněna východní část pozemku od hranice ke stavbě hasičské zbrojnice a stejně tak bude
zpevněna severní část pozemku od hranice k budově.
Rozpočet projektu: 6,5 miL Kč
Plánovaný termín započetí projektu: červen 2013
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele : březen 2013
Název projektu: Zóna aktivního odpočinku pro region Netvořicko
Předmětem projektu je rekonstrukce stávající aktivní odpočinkové zóny u základní a mateřské
školy v Netvořicích. Projekt řeší kompletní obnovu vybraných prvků areálu, zcela nové
povrchy sportovišť a doplnění dalších aktivit tak, aby vznikl moderní víceúčelový areál pro
sportovní vyžití školy, celé obce a spádového okolí napříč všemi generacemi.
Rozpočet projektu: 2,4 miLKč
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: duben - červen 2013
Plánovaný termín započetí projektu: červenec 2013
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MonikaŠlehJ~á
místostarostka městyse Netvořice
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Úřad městyse
Mírové náměstí 19
25744 Netvořice

ČíSLO
JEDNACÍ:

tel:
fax:
e-mail:

317 789 203
3 17 789 203
info@netvorice.cz

463/2013

SPIS. ZNAČKA:
VYŘIZUJE:

J.Kubásek

TELEFON:
E-MAIL:

info@netvorice.cz

DATUM:

9.8.2013

257 44 Netvořice

Vaše č.j.:

Věc: Odpověd' na dopis

děkujeme Vám za upozornění na nesrovnalosti V katastrální mapě. Na základě Vašeho
upozornění se bude rada městy se zabývat Vaším dopisem na svém zasedání a předá
podklady na došetření komisi na prodej a pronájem pozemků.
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Svoz směsného
komunálního
odpadu
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Svozseparovaných
odpadů
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Zimní údržba
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Letní údržba
komunikací

Údržba veřejné
zeleně
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,A'onika Šlehobrová
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět

Monika Šlehobrová <mistostarostka@netvorice.cz>
11. září 2013 10:03
'nastenky@pirati.cz'
Volební plakáty

Dobrý den,
k žádosti na základě zákona č.106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že v naší obci je
vyčleněna jedna nástěnka na vylepování plakátů na Mírovém náměstí. Zde mohou politické strany své plakáty
v rámci volební kampaně vylepovat. Vylepování na tuto plochu není zpoplatněno. Jiné plochy na území městyse
Netvořice nebyly vyčleněny.
Hezký den,

Monl,", llehobnw6
místostarostka
Méstys Netvořice, Mlrové n6métl19
e-mail: místostarostka@netvorice.cz
www.netvorice.cz
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Městys Netvořice
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice

tel:
317 789 203
fax:
317 789 203
e-mail: info@netvorice.cz

Číslo jednací: 500/26.8.2013

25744 Netvořice

V Netvořicích 26.8.2013

Věc: Žádost o poskytnutí

informací dle zákona 106/1999Sb

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme, že pozemek č. 511 v k.ú
Dunávice je ve vlastnictví městyse Netvořice a nebyl prodán ani pronajat třetí osobě.

S pozdravem

Odpověď byla připravena od 26.8.2013 k vyzvednutí
Odpověd' převzal dne ...
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·Městys Netvořice
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice

tel:
317 789 203
fax:
317 789 203
e-mail: info@netvorice.cz

Číslo jednací: 501127.8.2013

Dunávice 20'
25744 Netvořice

V Netvořicích 27.8.2013

Věc: Žádost o poskytnutí

informací dle zákona 106/1999Sb

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme, že p~
řádně
zažádal o pronájem části pozemku 511 a záměr pronájmu byl vyvěšen. Záměr pronájmu
pozemku bude schvalovat zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání.
S pozdravem
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Monika Šlehobrová <mistostarostka@netvorice.cz>
13. listopadu 2013 12:19
'kdomin@02active.cz'
žádost o informace
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Předmět:

Dobrý den,
Na základě Vaší žádosti o informaci ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám zasílám
informaci o složení zastupitelstva obce.

Úřad městyse
Jiří Kubásek

starosta

Monika Šlehobrová

Jiří Grabriel,

místostarostka

Jitka Povolná,

Miroslav

Šebek radní

Zastupitelstvo

Jindra Šmídová

Věci veřejné

Monika Šlehobrová

Věci veřejné

Gabriel Vach

Věci veřejné

Mgr.Adam

Věci veřejné

Barták

Martina Šebková

S lidmi pro lidi

Pavel Kolář

S lidmi pro lidi

Helena Karešová

S lidmi pro lidi

Miroslav

Hasiči pro Netvořice

Český

MUDr.Marie
Miroslav

Kolářová

Šebek

Jitka Povolná
Jiří Kubásek

st

Olga Marková
Dana Důrová
Jiří Gabriel

Hasiči pro Netvořice
Hasiči pro Netvořice

ODS
ODS
ODS
ODS
ODS

S pozdravem

MonlkD !/ehobrtw6
místostarostka
Městys Netvofice, Mlrové n6mětl19
e-mail: místostarostka@netvorice.cz
www.netvorice.cz
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Městys Netvořice
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice

tel:
317 789 203
fax:
317 789 203
e-mail: info@netvorice.cz

Číslo jednací: 666/3.12.2013

V Netvořících 3.12.2013

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informaCÍ ve smyslu zákona č.l06/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K vaší žádosti ze dne 12.11.20 13 (doručeno na úřad městyse dne 15.11.2013 vedeného pod
č.j.66612013) vám sdělujeme následující stanovisko:
l.K pověření advokáta JUDr. Navrátila, ev.č. ČAK 7026, Na Florenci 1, Praha 1 o
zastupování městyse Netvořice
- odkazujeme vás na Netvořický zpravodaj č.2/14 ze srpna 2013, kde byl zveřejněn výběr
usnesení ze zasedání Rady městyse Netvořice od 28.3.2013 do 30.7.2013, kde byla schválena
spolupráce s advokátní kanceláří a kde tato kancelář byla pověřena k podání námitek
prodloužení stavebního povolení a odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu o vydání
prodloužení stavebního povolení BPS Lhota. Výše uvedený Netvořický zpravodaj naleznete
na stránkách městyse Netvořice
- veškerá usnesení zastupitelstva městyse Netvořice za období 2012-2013 jsou volně přístupná
k nahlédnutí na webových stránkách městyse a naleznete je v sekci - Úřední deska, vpravo
kliknete na kolonku "zobrazit" a následně kliknete na odkaz "vše"
2.Co se týká vaší žádosti o korespondenci a záznamy z jednání s tím souvisejících, je třeba
zdůraznit, že veškerá podání, která zpracoval advokát v uvedené záležitosti za městys

.Městys Netvořice
Mírové náměstí 19
25744 Netvořice

tel:
317 789 203
fax:
317 789 203
e-mail: info@netvorice.cz

Číslo jednací: 726/17.12.2013

V Netvořicích 23.12.2013

Věc: odpověď na dopisy č.j. 716/9.12.2013 a 726/17.12.2013
K výše uvedeným dopisům sdělujeme následující:
dopis č.j.716, který jsme obdrželi dne 9.12.2013 neobsahoval všechny potřebné
náležitosti - nebyl opatřen podpisem žadatele.
vzhledem k tomu, že dopis č.j.726 ze dne 17.12.2013 je obsahově stejný jako dopis ze
dne 9.12.2013, který již všechny potřebné náležitosti má, odpovídáme na něj.
Jak jsme již uvedli v dopise č.j.666/3.12.2013 opakovaně sdělujeme, že jednání mezi
advokátem a městysem Netvořice jsou důvěrné. Kopii mandátní smlouvy, včetně všech faktur
a případných příloh, vám nelze poskytnout, neboť advokát, s ohledem na charakter důvěrnosti
takových informací, se zveřejněním výše zmíněných listin zásadně nesouhlasí.
K vaší žádosti o zaslání veškerých kopií ze zasedání rady městyse Netvořice za rok 20122013 sdělujeme, že pokud trváte na tom, abychom vám tyto kopie zaslali, žádáme o písemné
potvrzení, že uhradíte příslušný poplatek za pořízení těchto kopií (§ 17 odst. 1,3
zák.č.I06/1999 Sb.).

S pozdravem
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Monika Slehobrová
místo starostka městyse Netvořice

