Měst ský úřad Mníšek pod Brd y

V Mníšku pod Brdy dne 25. 4. 2018

Záznam o poskytnutí informace
Povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tento záznam o poskytnuté
informaci:
Datum podání : 26.3. 2018
Žadatel : ***
Obsah požadované informace:
1) Kdy nastala kdy skončí doba udržitelnosti projektu rekonstrukce náměstí F.X. Svobody?
2) Kopie dokumentů, které věrohodně doloží termín zahájení a termín ukončení udržitelnosti
projektu rekultivace Náměstí F. X. Svobody v Mníšku pod Brdy.
3) Doložení informace, kterou byl poskytovatel dotace informován o změně složení dřevin
v jírovcové aleji na náměstí F. X. Svobody proti původnímu projektu.
4) Doložení, že nerespektováním požadavku autorky projektu Návrh sadové úpravy na náměstí
F. X. Svobody v Mníšku pod Brdy, který je součástí projektu Rekonstrukce náměstí v bodě
12. tím, že změna skladby dřevin v aleji nebyla s autorkou projektu konzultována a došlo tak
k významné změně složení a tvaru aleje, nedošlo k porušení právních předpisů ČR na ochranu
autorských práv.
5) Sdělení, kdy nastala a kdy skončí doba udržitelnosti projektu Rekultivace skládky TKO
Mníšek pod Brdy.
6) Kopii dokumentů, které věrohodně doloží termín zahájení a termín ukončení udržitelnosti
projektu Rekultivace skládky TKO Mníšek pod Brdy.
Způsob vyřízení:
K dotazů bylo žadateli byl sděleno :
K bodu 1) Doba udržitelnosti projektu byla zahájena dnem ukončení projektu 14.9. 2012. Dle smlouvy
o poskytnutí dotace končí do 5 let od termínu ukončení projektu, tedy 14.9. 2017. Povinnost příjemce
zachovat výsledky projektu pak končí dne 31.12. 2025.
K bodu 2) jednotlivé dokumenty stanovující termín dle předchozí otázky v příloze – kopie části
smlouvy.
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K bodu 3) Poskytovatel dotace byl informován v rámci monitorovací zprávy č. 1 a v průběhu
následných kontrol. V příloze dokládáme kopii podání Monitorovací zprávy č. 1 a kopie následných
kontroly.
K bodu 4) Jedná se o dotaz na názor poskytovatele informace. V souladu se zákonem 106/1999 Sb. se
dotazy nemohou vztahovat na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
K bodu 5) Doba udržitelnosti provozu stavby uzavřené a rekultivované skládky byla zahájena dnem
jejího uzavření v roce 1196. Tato doba byla stanovena minimálně 30 let, termín ukončení provozu
této stavby odpadového hospodářství je tedy 31.12. 2026.
K bodu 6) Jednotlivé dokumenty stanovující termín dle předchozí otázky odeslány v příloze.

Odesláno datovou schránkou dne 16. 4. 2018.

Žádost vyřizoval: starosta města Ing. Petr Digrin, Ph.D.

Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, PSČ 252 10
- 2 -

318 541 911

www.mnisek.cz

mesto@mnisek.cz

