Dotaz ze dne 26. června 2019
Č. jednací 71 359/2019
Mokrý poldr na Spojilském odpadu
Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dobrý den,
K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 uvádím:
ad 1) viz připojené soubory
ad 2) Na jednání Rady města Pardubic dne 10. 6. 2019 nebyla přijata navržená usnesení dle
předkládané zprávy, ale byla přijata následující usnesení:
Přijaté usnesení č. R/1436/2019
(pro 10, proti 0, zdrž. 0)
I. Rada města Pardubic
Schvaluje
dokončení dokumentace akce mokrý poldr na Spojilském odpadu.
II. Rada města Pardubic
Pověřuje
náměstkyni Helenu Dvořáčkovou jednáním se zástupci státních organizací o předání
investorství mokrého poldru některé státní organizaci.
Z: Ing. Helena Dvořáčková
ad 3) Zákon o poskytování informací se dle §2 odst. 4 nevztahuje na budoucí rozhodnutí. Proto
obecně. Výběr zhotovitele proběhne v souladu se směrnicí MmP č. 13/2018 Zadávání veřejných
zakázek po schválení potřebných finančních prostředků na aktualizaci projektové dokumentace pravděpodobně na jednání zastupitelstva města v září 2019
ad 4) s žádnou státní institucí (např. Povodí Labe a.s. nebo Státní pozemkový úřad) nebylo dosud
jednáno
ad 5) po aktualizaci myšlenky „mokrý poldr“ na konci r. 2018 nebylo s obcí Spojil jednáno
ad 6) viz bod 3. Zadání provede ten odbor magistrátu, na jehož kapitolu budou schváleny finanční
prostředky

Odpověď na dotaz ze dne 4. července 2019
Č. jednací 70 546/2019
Mokrý poldr na Spojilském odpadu
dovoluji si Vám odpovědět na dotaz, týkající se Mokrého poldru na Spojilském odpadu, který
jste zaslal dne 26. června 2019 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím.
ad 1) viz přílohy
ad 2) Na jednání Rady města Pardubic dne 10. 6. 2019 nebyla přijata navržená usnesení dle
předkládané zprávy, ale byla přijata následující usnesení:
Přijaté usnesení č. R/1436/2019

(pro 10, proti 0, zdrž. 0)

I. Rada města Pardubic
Schvaluje
dokončení dokumentace akce mokrý poldr na Spojilském odpadu.
II. Rada města Pardubic
Pověřuje
náměstkyni Helenu Dvořáčkovou jednáním se zástupci státních organizací o předání
investorství mokrého poldru některé státní organizaci.
Z: Ing. Helena Dvořáčková

ad 3) Zákon o poskytování informací se dle §2 odst. 4 nevztahuje na budoucí rozhodnutí.
Proto obecně. Výběr zhotovitele proběhne v souladu se směrnicí MmP č. 13/2018 Zadávání
veřejných zakázek po schválení potřebných finančních prostředků na aktualizaci projektové
dokumentace - pravděpodobně na jednání zastupitelstva města v září 2019
ad 4) s žádnou státní institucí (např. Povodí Labe a.s nebo Státní pozemkový úřad) nebylo
dosud jednáno
ad 5) po aktualizaci myšlenky „mokrý poldr“ na konci r. 2018 nebylo s obcí Spojil jednáno
ad 6) viz bod 3. Zadání provede ten odbor magistrátu, na jehož kapitolu budou schváleny
finanční prostředky

S pozdravem
Ing. Helena Dvořáčková
náměstkyně primátora

