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Vážený pane Kosourku, 
 
sdělujeme Vám následující informaci k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve znění pozdějších předpisů, kterou jsme 
přijali dne 24.01.2022 a v níž požadujete toto: 
 

1. Informace k investičním plánům našeho města pro rok 2022. Žádáte pouze o informace týkající se 
pozemních staveb ( tedy budov) a to: 

 název projektu 

 stručný popis projektu 

 rozpočet projektu v mil. Kč 

 plánovány termín započetí projektu 

 lokalita stavby 

 zajištěno financování projektu ANO/NE 
 

Město Morkovice-Slížany je ve smyslu § 2 odst. 1 „InfZ“ subjektem povinným zveřejňovat a poskytovat informace 
vztahující se k jeho působnosti. V daném případě je tedy povinným subjektem k poskytnutí informací na základě 
výše uvedené žádosti.  
 
Ve smyslu § 17 odst. 2 „InfZ“ Vám nebudou účtovány žádné náklady za poskytnuté informace. 
 
V souladu s výše uvedeným Vám sdělujeme: 
 

Investiční plán města Morkovice-Slížany na rok 2022. 

 
1. ZTV Záhumenice II – komunikace , chodníky a veřejné osvětlení. 

Jedná se o dobudování části komunikace , chodníků a VO pro plánovanou výstavbu 19 RD. 
Rozpočet je 7,5 mil.Kč. 
Předpokládaný termín započetí realizace je 06-07/2022. 
Financování z rozpočtu města na rok 2022. 

2. Oprava místní komunikace ul. Kolaříkova I.etapa 

Jedná se o kompletní výměnu povrchu místní komunikace a přilehlého chodníku včetně a odstavných 
ploch a úpravy VO. 
Rozpočet je 6 mil.Kč. 
Předpokládaný termín započetí  realizace je 08-09/2022. 
Financování z rozpočtu města na rok 2022. 

3. Celková rekonstrukce 2 bytů v bytových domech 

Jedná se o kompletní rekonstrukci dvou nájemních bytů ve vlastnictví města. 
Rozpočet je 1,6mil. Kč. 
Předpokládaný termín započetí realizace je 02/2022. 
Financování z rozpočtu města na rok 2022. 

4. Stavební úpravy budovy FC Morkovice 

Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřních prostor sociálního zázemí a šaten pro sportovní fotbalový 
areál. 
Rozpočet je 2,1 mil.Kč. 
Předpokládaný termín započetí realizace je 02/2022. 
 
Financování je z dotace od NSA ve výši 1,46mil.Kč a z rozpočtu města 0,64mil.Kč. 
 

 S pozdravem 
 

 
….…………………………………………… 

Stanislav Foltýn, tajemník 

Město Morkovice-Slížany  


