Žádost:
Dne 15. února 2016 byla Obecnímu úřadu ve Svojšíně (dále jen „OÚ Svojšín“)
doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999
Sb.“). Touto žádostí je požadováno zaslání investičních plánů obce pro rok 2016
resp. stavebních akcí, které budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných
veřejných rozpočtů.
Vyřízení žádosti:
Dne 17. 2. 2016 povinný subjekt sdělil, že v rozpočtu obce na rok 2016 byly
zohledněny následující investiční plány, resp. stavební akce:
„Svojšín, Za Nádražím, kanalizace“
Akce bude spočívat v prodloužení veřejné kanalizace o celkové délce 64 m pro
odkanalizování rozvojových ploch. Rozpočtovaná částka v rozpočtu obce na rok
2016 činí 0,25 mil. Kč. Plánovaný termín započetí projektu zatím není znám, je
závislý na dopracování dalšího stupně projektové dokumentace - pro stavební
povolení. Výběr zhotovitele se předpokládá ve druhém pololetí roku 2016.
„Svojšín, U zámku – vodovod a kanalizace“ – část vybudování kanalizace
Jedná se o vybudování navazujícího úseku veřejné kanalizace pro odkanalizování
zbývajících objektů v oblasti návsi ve Svojšíně v celkové délce 108 m2. Akce
proběhne v souběhu s výměnou nevyhovujícího vodovodního řadu (výměna
vodovodního řadu bude placena z prostředků Vodohospodářského sdružení obcí
západních Čech), který bude nově veden ve společné trase s navrženou kanalizací.
Rozpočtovaná částka v rozpočtu obce na rok 2016 činí 0,45 mil. Kč, částka
představuje náklady připadající na pořízení nové kanalizace. Výběrové řízení na
zhotovitele by mělo být provedeno a realizace zahájena ve druhém čtvrtletí roku
2016.
Rozpočet obce na rok 2016 dále zahrnuje následující nespecifikované rezervy:
1) částka 0,38 mil. Kč – rezervní částka na případnou opravu příjezdové
komunikace do Nynkova.
2) částka 0,2 mil. Kč – rezervní částka určená na stavební, případně
restaurátorské práce na objektu zámku ve Svojšíně v rámci zpracovaného
Projektu záchrany architektonického dědictví,
3) částka 0,2 mil. Kč – rezervní částka určená na zahájení rekonstrukce domu
čp. 21 ve Svojšíně.
V těchto případech jsou však další přípravy (včetně případného výběrového řízení
na dodavatele), zahájení realizace akcí a rozsah prací u jednotlivých akcí závislé na
získání účelových dotací z rozpočtu mimoobecní úrovně. Realizace akcí v roce 2016
jsou tak podmíněné případnou finanční spoluúčastí poskytovatele dotace. Z toho
důvodu jsou nad rámec podané žádosti poskytnuty pouze tyto základní informace
s tím, že na akce prozatím nelze hledět jako na akce zahrnuté do investičních, resp.
stavebních plánů obce pro letošní rok.

