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

ZE DNE:

16.11.2020

NAŠE ZN.:

383/2020

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 16.11.2020 č.j. 383/2020 podána ,, Žádost o
podání informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,, poskytnutí informace:
1. Na říjnovém Veřejném zasedání obecního zastupitelstva, zastupitel obce při hlasování
o 2. dodatku předložil k jednání o navýšení rozpočtu na ulici „Pekanda“ dodatek č.1.
V tomto dodatku poukázal na nesrovnalosti ve faktuře rozpočtu. V jednotlivých
položkách kanalizace jsou u stejné položky a popisu provedené práce rozdílné ceny,
přestože byly provedené ze stejného materiálu, stejné hloubce a ve stejný čas, tedy
souběžně. Pokud se porovnají oba rozpočty fakturace, zjistí se, že fakturace na částku
1.217.260Kč je předražená a to o velkou částku. Žádám finanční komisi, aby fakturaci
přezkoumala a sjednala nápravu. Na tomto zasedání bylo konstatováno, že to
zastupitelé schválili a nedá se s tím nic dělat, dle p. účetní. Mám názor jiný poněvadž
je i nadřízený kontrolní orgán veřejné správy-audit, nebo né?
2. Pronájmy na Obecním úřadu. Jak je možné, že pronajímatelé si platí elektriku, plyn,
vodu, ale vyvážení splaškové vody (septiku) platí Obecní úřad. Náklady na vyvážení
dělají za rok více než 71.000Kč což je více než obec získá za pronájem. Veškeré
opravy topení, vody, elektriky platí také obec. Pronájem je v mínusu. Vyplatí se?
Odpověď
1. Finanční výbor fakturaci zkontroloval dne 3.11. a 13.11. 2020 s výsledkem : „Při kontrole
nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s majetkem či finančními prostředky“. Takže
tvrzení, že fakturace je předražená a to o velkou částku se zakládá na lži. Žádáme o
předložení relevantního důkazu. Jinak k pověření žadatele, kde žádá finanční komisi o
kontrolu, uvádíme, že dle zákona o obcích č.128/2000Sb. §118 výbor plní úkoly,
kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Nikoliv fyzická osoba.
2. Nájmy prostor v budově č.p. 96 se řídí platnými smlouvami schvalovanými

zastupitelstvem obce. Není pravda, že náklady na vyvážení za rok dělají více než
71.000Kč, viz žádost o podaní informace stejného žadatele ze začátku tohoto roku.
Dále není také pravdivé tvrzení, že veškeré opravy hradí obec, viz nájemní smlouvy.
Také není pravda, že pronájem je v mínusu. Přestože na nájmu obec nevydělává
horentní sumy, určitě se vyplatí. Dále si je třeba uvědomit, že nájemníci poskytují
služby našim občanům, kvůli kterým by jinak museli cestovat do okolních obcí, takže
hleděno nejenom optikou peněz, tento nájem se vyplatí 100%.
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