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Datová schránka:

vı Odpověd' na zadost O poskytnutí informace hodnocení projektů 

KVaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
která byla našemu úřadu doručena dne 4. 6. 2020: 

,,ZdVoři|e 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)." 

sděluji následující informaci o praxi města Český Brod. 

Obecný metodický pokyn k případnému hodnocení ekonomických dopadů ani jiné nařízení V praxi 
nepoužíváme. V nejobecnější rovině se řídíme platnou legislativou, zejména zákonem O veřejných 
zakázkách a Vnitřní směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu (příloha č. 1), vycházíme Z Metodiky 
projektového řízení. V rámci odboru rozvoje pracuje projektová kancelář, která monitoruje dotační 
příležitosti a projekty, na něž je připravena projektová dokumentace V potřebném rozsahu předkládá k 
rozhodnutí o realizaci radě a zastupitelstvu města, tak aby finanční krytí nákladů jejich realizace bylo V 
souladu s platným rozpočtem města. Ten má V Českém Brodě poměrně podrobnou strukturu a zahrnuje 
také taxativní Výčet projektů připravených k realizaci, popřípadě rozsáhlejších projektů, pro něž bude 
připravována projektová dokumentace V různých stupních podrobnosti. Změny V průběhu roku promítáme 
do rozpočtových opatření. 
V případě potřeby Využijte níže uvedené kontakty na moji osobu. 
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