Žádost o informace
Obecní úřad Obec Soběhrdy
Soběhrdy 60
256 01 Benešov
V Soběhrdech dne 27. 12. 2019

Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1.

Kopie schválených rozpočtů a schválených závěrečných účtů obce Soběhrdy za léta 2018 – 2019

2.

Soupis a výše investic obce za léta 2018 – 2019 včetně

3.

Soupis všech zpracovaných žádostí o dotace v období 2018 – 2019, včetně informace o výši jejich čerpání, zamítnutí či
očekávaném přidělení ( poskytovatel, kdy, kolik). Kopie těchto žádostí.

4.

Informaci o plánované realizaci chodníků v obci Soběhrdy
-

kdy očekáváte vydání stavebního povolení

-

kolik je celkový investiční rozpočet ( Plánovaný dle PD ) Předložit kopii tohoto rozpočtu a projektové dokumentace včetně
technické zprávy.

-

má obec zajištěno financování této akce ( pokud ANO jak, za jakých podmínek, kdy )

-

proč starosta obce odmítl finanční podporu na výstavbu chodníků od Nadačního fondu pro rozvoj Soběhrd a okolí +
Farmaparku, s.r.o. prezentovanou zakladateli osobně na jednání dne 5.11.2019 na obecním úřadu

-

5.

6.

7.

kdy bude akce realizována ( předpokládané zahájení / dokončení akce )

Informace o plánovaném otevření obchodu v Soběhrdech
-

místo umístění ( v případě pronájmu obecního majetku, žádám o bližší informace a podmínky )

-

předpokládaný termín otevření

-

kdo bude provozovatel, jak bude zajištěn ( podmínky, garance )

-

sortiment, otevírací doba

Žádám o detailní rozklad ( kopii návrhu rozpočtu po položkách ) výdajů z návrhu rozpočtu na rok 2020
-

2012 Silnice částka 925 000,- CZK

-

2310 Pitná voda částka 711 000,- CZK

-

3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 148 869,- CZK

-

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň částka 701 000,- CZK

-

6171 Činnost místní správy částka 1 401 000,-CZK

-

6112 Zastupitelstva obcí 457 000,- CZK

Žádám o předložení evidence počtu obyvatel dle jednotlivých obcí ( Žíňany, Žíňánky, Mezihoří, Phov, Soběhrdy ) dle pohlaví a
věku 15-25, 25-35, 35-45, 45-55, 55-65, 65+ nebo podobné členění dle vaši evidence. Děti prosím rozdělit 1-3, 3-6, 6-15 let.

8.

Žádám předložit evidenci počtu domů v obcích ( Žíňany, Žíňánky, Mezihoří, Phov, Soběhrdy ) ve kterých jsou obyvatelé hlášeni
k trvalému pobytu, přechodnému pobytu nebo využívají pouze k rekreaci.

9.

Má obec v plánu zřídit MŠ ? Pokud NE co je důvodem. Pokud ANO do jakého data.

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na e-mailovou adresu:

r.č.

Za jejich poskytnutí předem děkuji.

