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

ZE DNE:

25.11.2020

NAŠE ZN.:

397/2020

VYŘIZUJE:

Ladislav Kachyňa

TEL.:

519414233

DATUM:

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

Na Obecní úřad Horní Bojanovice byla dne 25.11.2020 č.j. 397/2020 podána ,, Žádost o
podání informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,, poskytnutí informace:
1. a) Kolik stála rekonstrukce ul. Pekanda
b) Kolik stála opěrná zeď ul. Pekanda
c) Kolik stálo oplocení na opěrné zdi
d) Kolik stála přeložka vodovodu
e) Kolik stála dešťová kanalizace
f) Kolik stála splašková kanalizace
g) Kolik stála rekonstrukce vozovky
h) Kolik obec dostala na rekonstrukci dotaci
i) Kolik stála kanalizace v ul. Vévoz
j) Kolik stála celá rekonstrukce ul. Vévoz
2. Jaký dluh na úvěrech má obec u finančních domů (Komerční banka, ČSS, ČSOB a
podobně)
V roce 2018na 1. veřejném zasedání na dotaz p. účetní informovala, že je dluh něco
přes 1.000.000Kč. V roce 2019 dle rozpočtu bylo splaceno 978.000Kč. V roce 2020
má být rovněž splaceno 978.000Kč. od roku 2018 si obec žádný nový úvěr nebrala.
Kde je chyba: dluh něco přes 1.000.000Kč a splátky2019 a 2020 1.856.000Kč. Něco
v účetnictví asi nesedí!!!
3. Kdy dojde k rekonstrukci ulice „Lesní“ směr k Hubertovi, měla stát 3.500.000Kč a
k ul. Za branou také 3.500.000Kč. Bylo řečeno, že je to moc peněz z rozpočtu obce, ale
ul. Pekanda stála více a přesto se to i s dodatky udělalo. U ul. Lesní byl projekt dávno
než k ul. Pekanda, asi o 5 let.
Odpověď
1. a) 6.051.077
b) 2.823.662,05
c) 37.952
d) 566.057
e) 2.107.955
f) 1.120.583
g) 2.256.482
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h) 1.470.763
i) 496.855
j) 566.188
2. Informace o dluzích obce jsou veřejně přístupné na úřední desce obce a to
v závěrečném účtu obce, kde jsou uvedeny všechny údaje o financích obce za
jednotlivé roky. Nejsme si vědomi, že by obec měla nějaké nesrovnalosti v účetnictví.
Pokud by to tak bylo, audit, který provádí Krajský úřad pravidelně 2 x do roka by
určitě jakékoli nesrovnalosti, které by našel dal do zápisu. Všechny zápisy
z provedených auditů jsou také vyvěšeny na úřední desce a tedy volně přístupné pro
všechny občany. Jsme přesvědčeni, že obec má účetnictví v pořádku.
Při poslechu nahrávky z uvedeného veřejného zasedání jsme tento příspěvek nenašli.
Není možné, že účetnictví je v pořádku a žadatel si opět realitu záměrně přizpůsobuje
sobě?
3. Rekonstrukce ulice Lesní a Za branou se řešila před cca 10 lety. A porovnávat ceny
z roku 2010 a 2020 je zavádějící. Dále bylo v původním projektu počítáno s jednotnou
kanalizací. A v době, kdy obec řeší projekt na oddílnou kanalizaci, myslím, že není
rozumné tento projekt realizovat.
V Horních Bojanovicích 9.12.2020
Ladislav Kachyňa-starosta
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