OBEC HORNÍ BOJANOVICE
Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01
starosta

ZE DNE:

13.1.2021

NAŠE ZN.:

28/2021

VYŘIZUJE:

Ladislav Kachyňa

TEL.:

519414233

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na Obecní úřad Horní Bojanovice byla dne 13.1.2021 č.j. 28/2021 podána ,, Žádost o podání
informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,, poskytnutí informace:
1. Dne 25.11. jsem podal žádost na O.Ú. H. Bojanovice: Kolik stála rekonstrukce ul.
„Pekanda“. Dne 9.12.2020 jsem obdržel informaci od pana starosty, a to dopisem:
a) 6.051.077Kč
b) Kolik stála opěrná zeď ul. Pekanda:2.823.077Kč
c) Kolik stálo oplocení na opěrné zdi: 37.952Kč
d) Kolik stála přeložka vodovodu: 566.057Kč
e) Kolik stála dešťová kanalizace: 2.107.955Kč
f) Kolik stála splašková kanalizace:1.120.583Kč
g) Kolik stála rekonstrukce vozovky: 2.256.482Kč
j) Kolik stála celá rekonstrukce ul. Vévoz: 566.188Kč
Ulice „Vévoz“ dle předsedy finančního výboru byla součástí rekonstrukce ulice
„Pekanda“.
Otázka: Které položky při rekonstrukci ul. „Pekanda“ v písmenech b-j byly ze strany
starosty použity pro zmíněnou částku 6.051.077,- Kč a které se tam nezapočítávají.
Z čeho byla a za jaké práce byla částka 6.051.077,- Kč vypočtena.
2. Dne 15.1.2020 v bodě č.3 otázka Kolik obec zaplatila za odvoz fekálií za rok 2019.
Kolik za odvoz z této částky zaplatili jednotlivé pronajímané subjekty.
Odpověď: Obec zaplatila za vývoz fekálií v roce 2019 – 42.895,- Kč( za období
červenec-prosinec) poznámka tazatele. Nájemníci platí pravidelně měsíční nájem, kde
je daná složka zahrnuta.
Otázka: Kolik činí měsíční nájem za byt na Obec. úřadě. Kolik činí složka za vývoz
fekálií daného bytu. Kolik činí složka za pronájem bytu dle m2.
3. V roce 2020 obec za vývoz splašků zaplatila 38.348,- Kč. Jakou částku zaplatili
jednotlivý pronajímatelé.
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Odpověď
1. Pro výpočet a) byly použity položky d), e), f) a g).
2. Dle aktuální nájemní smlouvy činí nájemné 4.500,- Kč/měsíc. Cena za pronájem 1 m2
činí 48,74 Kč. Ve smlouvě není blíže specifikována částka za vývoz.
3. Nájemci platí dle aktuálních platných nájemních smluv, ve kterých není blíže
specifikována částka, kterou nájemci platí za vývoz septiku.
V Horních Bojanovicích 27.1.2021

Ladislav Kachyňa-starosta
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