Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
Národního odboje 794/15
400 03 Ústí nad Labem
TAJEMNÍK
Váš dopis č.j.:
ze dne:
18. 10. 2017
Naše č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

OS/KT/2994/2017/TumM
Michaela Paseková Tůmová
475 273 926
michaela.tumova@mag-ul.cz

V Ústí nad Labem dne:

6. 11. 2017

Vážená paní
Ivana Mařanová
Werichova 2743/6
400 11 Ústí nad Labem
Vypraveno e-mailem:
ivana.maranova@seznam.cz

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní Mařanová,
k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, doručené Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov dne 23. 10.
2017, v níž žádáte o informace:
1) částka vyčleněná na zajištění střekovského plesu,
2) zakázka na renovaci oken střekovské radnice,
3) kulturní akce za poslední půlrok,
Vám sděluji následující:
k bodu 1): Rozpočet jubilejního 25. střekovského plesu byl schválen na jednání Rady městského
obvodu dne 4. 10. 2017 usnesením č. 218/2017 ve výši 167.365,- Kč (včetně DPH), a to
v návaznosti na schválený rozpočet ÚMO ÚL – Střekov pro rok 2017 (oddíl rozpočtu 3319
„kulturní akce“). Jiná varianta (s částkou 58tis.), jak uvádíte ve své žádosti, nebyla Radě
městského obvodu předložena.
k bodu 2):

Rekonstrukce atypických – raritních oken v budově úřadu na adrese Národního odboje
794/15 (tzv. amerických oken“ – 6ks hlavních a 3ks bočních, včetně parapetů a opravy
otevíracího mechanizmu) proběhla v souladu se směrnicí „Systém přípravy a průběhu
zadávání veřejných zakázek na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužící
k naplnění poslání MO Ústí nad Labem – Střekov na všech úsecích jeho činnosti“, Hlava
II., čl. 11. Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 6. 2017
a dále byly e-mailem osloveny subjekty: Josef Pintera; Petr Kaiser; Castleokna; Metall
Quatro s.r.o.; Václav Kučera; Morales s.r.o. Kritériem pro výběr zhotovitele byla cena.
Uvedenou zakázku (renovaci) získala a provedla firma Morales s.r.o.
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k bodu 3):

Přehled kulturních akcí pořádaných ÚMO Střekov v roce 2017, včetně uvedení částky
nákladů na akce je následující:
- „Pálení čarodějnic“, náklady 11.733,- Kč,
- „Otevírání řeky“, náklady 43.684,- Kč,
- „Dětský den aneb hurá na prázdniny!“, náklady 27.150,- Kč,
- „Festival MEZI DVORCI“, náklady 29.419,- Kč,
- „Divadlo na vzduchu“, náklady 11.500,- Kč,
- „Střekovský šikula“, náklady 43.500,- Kč,
- „Den seniorů“, náklady 20.700,- Kč,
- „Halloweenský lampionový průvod“, náklady 14.768,- Kč
Výše uvedené náklady na kulturní akce jsou v souladu se schváleným rozpočtem ÚMO ÚL
– Střekov pro rok 2017 (oddíl rozpočtu 3319 „kulturní akce“).

S pozdravem,

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička
tajemník
(opatřeno elektronickým podpisem)
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