Žádost:
Dne 17. února 2017 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 2017
resp. stavebních akcí, které budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných
veřejných rozpočtů.
Vyřízení žádosti:
Dne 22. 2. 2017 povinný subjekt sdělil, že v rozpočtu obce na rok 2017 byly
zohledněny následující investiční plány, resp. stavební akce:
„Svojšín, Za Nádražím, kanalizace“
Akce bude spočívat v prodloužení veřejné kanalizace o celkové délce 64m pro
odkanalizování rozvojových ploch. Rozpočtovaná částka v rozpočtu obce na rok
2016 činí 0,3 mil. Kč. Plánovaný termín započetí projektu – březen 2017. Výběr
zhotovitele je v současné době prováděn a před dokončením. Pozn. Akce byla
zařazena do rozpočtu obce na rok 2016, ve kterém však nebyla zahájena.
„Stavební úpravy domu čp. 21, II. etapa“
Bude se jednat o další etapu stavebních úprav domu čp. 21 ve Svojšíně.
Akce by měla spočívat v částečné demontáži starých a montáži nových oken EURO a plastová, zbudování dělících příček pro nové uspořádání v 1. n.p., nové
provedení podlah včetně izolací v 1. n.p. a přístavku, dokončení rekonstrukce stropu
nad 2. n.p., osazení dveřních zárubní a zhotovení nové elektroinstalace v objektu.
Skutečně prováděný rozsah prací bude ovlivněn tím, zda akce bude současně
podpořena účelovou finanční dotací, o jejíž získání obec v současné době usiluje a
může se proto změnit. Rozpočtovaná částka v rozpočtu obce na rok 2017 prozatím
činí 0,45 mil. Kč. Plánovaný termín započetí projektu – květen 2017. Výběr
zhotovitele by měl proběhnout v měsíci dubnu 2017.
Rozpočet obce na rok 2017 dále zahrnuje následující rezervy:
1) částka 0,25 mil. Kč – rezervní částka na Rekonstrukci budovy mateřské školy
čp. 141,
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,
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 2017
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.

