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

Jméno:
Datum narození:
Adresa:

ulice:
město:
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 Praze dne 3. 6. 2020

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor rozvoje
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová zn.:
Počet listů:
Počet příloh:

MDC/59607/2020
MDC/90955/2015

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Ing. Martina Štajnerová
412593424
martina.stajnerova@mmdecin.cz

Děčín:

09.06.2020

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. hodnocení projektů
Vážený pane,
k Vaší Žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ohledně způsobu hodnocení
investičních (výstavba nových) nebo i neinvestičních (opravy) projektů technické a dopravní
infrastruktury (např. ekonomické hodnocení) sdělujeme, že při hodnocení projektů
postupujeme v souladu se schválenou Metodikou pro tvorbu akčního plánu (AP) v rámci
Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014-2020:
Základní principy
Proces tvorby AP je procesem, který prostupuje celým kalendářním rokem:
I.

Prvním krokem je získání podnětů na realizaci projektů – a to jak z řad široké
veřejnosti, tak ze strany pracovních skupin a jednotlivých odborů magistrátu.

II.

Druhým krokem je sumarizace projektových záměrů a jejich transparentní posouzení
řídícím výborem, resp. jeho pracovními skupinami. Na základě odborného hodnocení
budou některé projekty odmítnuty (vráceny jednotlivým zodpovědným odborům) a
některé doporučeny k zařazení do AP.

III.

Třetím (stěžejním) krokem je politické rozhodnutí (tj. rozhodnutí rady města
a zastupitelstva města) o projektech doporučených pracovními skupinami
a garantovaných řídícím výborem. Na základě politického rozhodnutí budou vybrány
projekty, které budou zařazeny do AP (a v dalším roce tak budou realizovány). Zbylé
projekty budou zařazeny do tzv. zásobníku a realizovány v případě uvolnění
dodatečných finančních prostředků (neplánované příjmy, dotace, zdroje hospodaření
z předchozího roku apod.).

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

Dalším závazným dokumentem pro všechny zaměstnance statutárního města Děčín
zařazených do Magistrátu města Děčín je Příkaz č. 17/2015 tajemníka Magistrátu města
Děčín „Příprava a realizace investic, oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách
příspěvkových organizací a neinvestičních projektů“, dle kterého se řídí postup přípravy
projektů.
S pozdravem

Mgr. Petr Kužel
vedoucí odboru rozvoje
otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Číslo jednací: MDC/59607/2020
Spisová zn.: MDC/90955/2015
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