
 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím – rok 2022 

 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – č.1/2022 (OUUS 004/2022) 

      

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci 

energií.  

Otázky: 

1. Zda jste v říjnu 2021 odebírali na některém z městských/obecních majetků energie od 

některé z následujících společností: 

• BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 

• COMFORT ENERGY s.r.o. 

• Europe Easy Energy a.s. 

• X Energie s.r.o. 

 2. Zda a pokud ano, pak které Vaše příspěvkové organizace odebíraly v říjnu 2021 energie 

od některé z následujících společností: 

• BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 

• COMFORT ENERGY s.r.o. 

• Europe Easy Energy a.s. 

• X Energie s.r.o. 

Odpovědi k požadovaným informacím: 

1)  Ne, obec Úsuší od výše uvedených společností neodebírala energie v říjnu 2021. 

2) Obec Úsuší nemá příspěvkové organizace. 

 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – č.2/2022 (OUUS 098/2022) 

      

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci 

investičních plánů obce pro rok 2022 

Požadované informace: 

Žádáme Vás o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2022. 

Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 

2022-2023. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, 

obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. 

 U těchto projektů prosím uveďte: 

                                         -název projekt 

                                         -popis projektu 

                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 

                                         -finanční rozpočet projektu 

                                         -plánovaný termín započetí projektu 

                                        -předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce 



Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2022, pokud obsahuje podrobné informace k daným 

akcím dle bodů uvedených výše.“ 

Odpovědi k požadovaným informacím: 

V roce 2022 plánuje naše obec tuto investiční akci:  

Název projektu „Čížky – vodovodní přivaděč a úpravna vody“ 

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudovaní nového vrtu, výstavba úpravny vody, 

vodovodního přivaděče a veřejného odběrného místa s výdejním stojanem na pitnou vodu. Součástí 

stavby je přípojka elektro ze stávající skříně elektro do úpravny vody a k novému vrtu. Projekt je 

zpracován tak, aby na vybudovanou infrastrukturu mohla v další fázi bát napojena nově budovaná 

vodovodní síť v zastavené části obce.  

 

Projektová kancelář: Vodní Projekty s.r.o., IČ: 06857434 

Finanční rozpočet projektu: cca 3,5 mil Kč s DPH 

Termín započetí projektu: s fyzickou realizací projektu počítáme od 1.5.2022, nejdříve však po 

zajištění financování projektu 

Předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce: výběr dodavatele právě probíhá a jsme 

ve fázi před podpisem smlouvy o dílo 

Rozpočet obce je zveřejněný na Úřední deska | Obec Úsuší (ususi.cz), v části hospodaření obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ususi.cz/uredni-deska/

