Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Titul:

Adresa:

ulice:

ě. p.:

město:

PSČ:

stát:

Předmět:

Hodnocení projektů

Zdvořile žádám o zaslání informace ohledně způsobu hodnocení investičních (výstavba
nových) nebo i neinvestičních (opravy) projektů technické a dopravní infrastruktury
(např. ekonomické hodnocení). Zda existuje nějaký obecný metodický pokyn, vnitřní
nařízení nebo něco jiného podle čeho se při vyhodnocování projektů řídíte, zda ho
realizovat či nikoliv. Případně na základě čeho volíte projekt z více možností při
omezeném rozpočtu na realizaci (např. nový chodník nebo nové veřejné osvětlení).
Technickou infrastrukturou rozumím: vodovod, kanalizace, centralizované zásobování
teplem, zásobování plynem nebo veřejné osvětlení.
Dopravní infrastrukturou rozumím: silnice všech tříd, tramvajové tratě, trolejbusové
tratě, cyklostezky a chodníky.

Informaci zašlete prosím elektronicky do datové schránky ID:
Děkuji.

V

dne 11. 6. 2020

Město Kravaře

*MUKRX00B64E5*

Náměstí 43
747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:

MUKRX00B64E5

2020-06-11 00:00:00.000000
MUKR 8470/2020
Ing. Walter Kocián
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Předmět: Hodnocení projektů

Pro hodnocení investičních nebo i neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury
v našem městě neexistuje nějaký obecný metodický pokyn, vnitřní nařízení nebo něco jiného,
podle něhož bychom se při vyhodnocování projektů řídili, zda ho realizovat či nikoliv.
Existuje ale vnitropodniková směrnice „Metodika sestavení rozpočtu“, která stanoví způsob a
schvalování návrhů rozpočtu jednotlivých sekcí.
Odbor místního hospodářství shromažďuje podněty a požadavky, co je třeba ve městě opravit,
zlepšit a jakou investici realizovat a před sestavování rozpočtu připraví návrh oprav a investic,
ke kterému se vyjadřuje vedení města, rada města a posléze zastupitelstvo prostřednictví
svých komisí. Při tom vychází ze stanovených priorit, stanovených v územním plánu rozvoje
daného území, investičního plánu (záměru města) a rozpočtového výhledu.
Současně s tím kancelář úřadu vyhledává možnosti dotačních příležitostí a investiční plán je
podle zajištění zdrojů financí průběžně kontrolován a upravován.
Ing. Walter Kocián
Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby
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Bankovní spojení
Česká spořiteína, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00 - 17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

