Žádost:
Dne 9. ledna 2015 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.“), jejímž prostřednictvím žadatel OÚ Svojšín žádal o informace, týkajících se
investičních, resp. stavebních záměrů Obec Svojšín pro rok 2015, financovaných
z rozpočtu obce, resp. z veřejných rozpočtů.
Odpovědi na požadované otázky:
Investiční záměry Obce Svojšín vychází ze schváleného programu rozvoje obce pro
období let 2015 – 2018. V roce 2015 je prozatím plánována a ve schváleném
rozpočtu obce zohledněna realizace následujících akcí:
Vybudování zpevněných parkovacích ploch Komín
Jedná se o změnu současného pískového povrchu parkoviště v lokalitě na Komíně o
celkové ploše 103 m2 na povrch zpevněný – ze zámkové dlažby. Rozpočtovaná
částka v rozpočtu obce na rok 2015 činí 0,15 mil. Kč. Plánovaný termín započetí
projektu je březen 2015. Pro realizaci prací byl dodavatel již vybrán na základě
předchozí poptávky u více stavebních společností, když následně byla vybrána
finančně nejvýhodnější nabídka.
Odkanalizování pozemků pro výstavbu rodinných domů
Předmětem akce má být vybudování jednotné kanalizační stoky – veřejné kanalizace
o celkové délce cca 150 m pro odkanalizování připravovaných stavebních parcel.
Rozpočtovaná částka v rozpočtu obce na rok 2015 činí 0,25 mil. Kč. Plánovaný
termín započetí projektu zatím není znám, je závislý na dopracování projektové
dokumentace a získání příslušných povolení pro tuto akci. S ohledem na stav
přípravy přichází realizace stejně jako výběr dodavatele v úvahu nejdříve v druhém
pololetí roku 2015.
Rozpočet obce dále zahrnuje následující nespecifikované rezervy:
1) Částka 0,5 mil. Kč – jedná se o rezervní částku na odstranění zjištěného
havarijního stavu stropů v budově čp. 35 – budově školy. Finanční
nákladnost závisí na předem určeném rozsahu prací, který vyplyne ze závěrů
statické zprávy zpracované oprávněnou osobou (dosud nebyla vyhotovena).
Rozpočtovanou rezervu v rozpočtu obce tak nelze považovat ani za orientační
náklady akce. Plánovaným termínem započetí projektu je červenec 2015
(období školních prázdnin), předpokládaný termín výběrového řízení na
dodavatele je druhé čtvrtletí roku 2015. Jednotlivé kroky jsou samozřejmě
závislé na předchozím zajištění financování této akce.
2) Částka 0,1 mil. Kč – jedná se o rezervní částku na plánovanou pokračující
obnovu budovy zámku čp. 1 ve Svojšíně. Nespecifikovaná rezerva je
uvažována jako vlastní podíl k očekávané dotaci z Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR účelově určené na opravy a
restaurátorské práce v objektu zámku. Konkrétní práce (stejně jako termín
započetí a termín výběrového řízení) budou určeny v závislosti na míře jejich
naléhavosti až v případě doručení oznámení o příslibu poskytnutí dotace na
letošní rok a její výše poskytovatelem – Ministerstvem kultury ČR.

