
Žádost o'poskytnutí informace ve smyslu zákona
č,. Lo6/L999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinný subjekt:
Dle doručení na podatelnu

Žadatel:
Název;
Datum narozeni:
Trvalý pobyt:

Adresa pro doručování:

Únłč arno-Bohunice
Doručeno: 16.12.2021
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Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k ĺnformacím, ve znění pozdějĺch předpisů,
Vás Žádáme o poskytnutí následující ĺnformace:

1) Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit V roce 2oz2 -
Žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení
zadávacího ŕízení.

Żádáme o poskytnutí kopií výše uvedených smluv v elektronické podobě zaslaných na výše uvedenou
adresu pro doručování.

S pozdravem,



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zpľávě

Tento dokument, kteý vznikl převedením vstupu v listinné poclobě do podoby elektľonické pod
pořadovým číslem 601013-009334, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsaheľn vśtupu.

Vstup bez viditelného pľvku.

Jméno a příimení osoby, která konverzi provedla: Eľĺka Čeľná

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pľacoviště: Bľno l
Česká pošta, s.p. dne t3.12.202|
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Úĺao městské části Brno_Bohunice

Váš dopis ě.j.
Ze dne:
Naše č.j.
Vyřĺzuje:
Telefon:
Fax:
E-maĺl:
Datum:

BBOH|07219i21lTS
Katy Štěpánková
547 423 829
547 352 946
stepankova@boh unice. brno. cz
16.12.2021

Poskytnutí seznamu veřejný ch zakäzek, u kteých je předpoklad, že bgdouzahájeny v roce 2022 ;

VáŽený pane

Zahájeni řízení veřejných zakázekse předpokládá v termĺnu od ledna do dubna v roce NO22

v přĺloze Vám zasíláme seznam plánovaných veřejných zakázek, které by měly být zahájenyvpřĺštĺm r?c9aa předpokladu, źe bude đostatekłiňaněních prostředkđí rozpočtu městskéčásti na rok2022 a zadavatel nerozhodne jinak. -' '_'- |-'

seznam akcí:
- MŠ Amerlingova 4 _ výměna kotlů
_ MS Uzbecká 30 - úprava tříd
_ Rekonstrukce venkovních prostor v jednotlivých MŠ
- Rekonstrukce dětského hřiště na uliôi Uzbec'ká
_ Revĺtalizace lokality Spodnĺ- Rolnická
_ Rekonstrukce stravovacÍho provozu v DPS Arménská 4
_ Rozšířenĺ kamerového systému v sídlištĺ
- Regenerace veřejného prostranství na ulici Arménská

S pozdravem

lng n , starosta MČ
statutární město Brno
MČ Brno-Bohunĺce
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Telefon: 547 423 BiO
Fax'. 547 352 946

Bankovnĺ spojení: Komerčnĺ banka Brno-město
Přĺjmový účet: 19_519 0s6 o257lo1oo
Výdajový účet: 19_519 081 0217ĺo1oo
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