OBEC SOBĚHRDY
SOBĚHRDY 60
256 01 BENEŠOV
IČ: 00232700
TELEFON: 317 795 639
E-MAIL: OBEC@SOBEHRDY.CZ
WWW.SOBEHRDY.CZ

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE / TEL.:

V SOBĚHRDECH

27.12.2019

545/19

Pavel Bartík

10.1.2020

DNE:

Odpověď na žádost o informace
Vážený pane.
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám poskytujeme požadované
informace. Odpovědi jsou členěny dle Vašich otázek.
1.

Kopie schválených rozpočtů a schválených závěrečných účtů obce Soběhrdy za léta 2018 – 2019
V příloze přikládáme Schválený rozpočet obce na rok 2018, Schválený rozpočet obce na rok 2019 a Schválený závěrečný účet obce za rok 2018.
Závěrečný účet obce za rok 2019 bude zpracován v souladu s §43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v červnu 2020, po provedení Závěrečného
přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem.
Dovolujeme si upozornit žadatele, že všechny tyto dokumenty jsou volně přístupné na adrese:

https://www.sobehrdy.cz/urad-2/rozpocet/
2.

Soupis a výše investic obce za léta 2018 – 2019 včetně
V příloze "Investice 2018 a 2019“ jsou požadované informace.

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.
Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace ev. č. 21c mezi obcemi Soběhrdy a Phov
Dotace nebyla poskytnuta
Úprava okolí rybníka v Soběhrdech
Dotace nebyla poskytnuta
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí - 2018
Dotace schválena a vyplacena ve výši 9 226 Kč.
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí - 2019
Dotace schválena a vyplacena ve výši 5 394 Kč.
Rozšiřování vodovodní soustavy
Dotace schválena ave výši 2 443 360 Kč. Vyplacena bude v roce 2020.
Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v osadách obce Soběhrdy
Dotace podána v listopadu 2019. Výsledek není znám.
Rekonstrukce malého fotbalového hřiště v areálu FK Soběhrdy
Dotace nebyla poskytnuta
Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Panelka v Soběhrdech
Dotace nebyla poskytnuta
Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 20c mezi obcemi Mezihoří a Phov
Dotace schválena a vyplacena ve výši 1 000 000 Kč.

4.

Informaci o plánované realizaci chodníků v obci Soběhrdy
-

kdy očekáváte vydání stavebního povolení
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána v říjnu 2019. Průběh řízení a vydání územního rozhodnutí nelze predikovat. Řízení o vydání
stavebního povolení bude následovat. Obec dle potřeby spolupracuje s projektantem i stavebním úřadem.

-

kolik je celkový investiční rozpočet ( Plánovaný dle PD ) Předložit kopii tohoto rozpočtu a projektové dokumentace včetně technické zprávy.
V této chvíli není rozpočet zpracován. Bude součástí další fáze projektové dokumentace.

-

má obec zajištěno financování této akce ( pokud ANO jak, za jakých podmínek, kdy )
Financování bude řešeno po dokončení přípravné fáze podle aktuální situace. Určitě bude snahou obce využít vhodného dotačního titulu dle
aktuálních možností.

-

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
V rámci jednání 5.11.2019 nebyla předložena žádná konkrétní nabídka finanční podpory. Možnost poskytnutí finanční podpory byla pouze
obecně konstatována jedním ze zúčastněných. V této fázi přípravy projektu je předčasné řešit detaily financování. Přijetí veškeré podpory nebo
darů musí být schváleno zastupitelstvem obce, takže na místě ani nemohlo být nic přijato.
Za důležité považujeme to, že předmětem jednání 5.11.2019 bylo řešení stavby haly postavené společností Farmapark, s.r.o. bez stavebního
povolení. Diskuse o poskytování finančního daru byla v kontextu obsahu jednání minimálně neetická. Proto bylo starostou na místě odmítnuto
o tomto dále jednat.

-

kdy bude akce realizována ( předpokládané zahájení / dokončení akce )
V návaznosti na povolení stavby a získání finanční dotace předpokládáme realizaci akce v letech 2023 až 2025. Jedná se o odhad vycházející
z aktuálních informací a stavu přípravy projektu.

5.

Informace o plánovaném otevření obchodu v Soběhrdech
-

místo umístění ( v případě pronájmu obecního majetku, žádám o bližší informace a podmínky )
O umístění obchodu zatím nebylo rozhodnuto. Provozovatelem obchodu bude Obec Soběhrdy, pronájem obecního majetku za účelem zřízení
obchodu neplánujeme.

-

předpokládaný termín otevření
Zahájení provozu předpokládáme v průběhu roku 2022.

-

kdo bude provozovatel, jak bude zajištěn ( podmínky, garance )
Provozovatelem bude Obec Soběhrdy.

-

sortiment, otevírací doba
Sortiment: potraviny, doplňkový prodej, služby pro občany. Provozní doba: 5 až 6 dní v týdnu.

U všech odpovědí v této části je třeba vzít v potaz, že se jedná o akci na počátku realizace, jejíž řešení se bude vyvíjet a může dojít ke změnám.
6.

Žádám o detailní rozklad ( kopii návrhu rozpočtu po položkách ) výdajů z návrhu rozpočtu na rok 2020
V příloze "Rozklad položek rozpočtu“ jsou požadované informace.

7.

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.
V příloze "Obyvatelstvo obce Soběhrdy a přilehlých osad k 31.12.2019“ jsou zpracovány požadované údaje - počty obyvatel v jednotlivých osadách
dle věkového složení obyvatel k datu 31.12.2019.
Dovolujeme si upozornit žadatele, že obdobné údaje jsou volně přístupné na adrese:
https://www.czso.cz/csu/xs/mesta_a_obce - tabulka Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v obcích Středočeského kraje k 31.
12. 2018.

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.
V příloze "Evidence_nemovitostí_31.12.2019“ jsou zpracovány požadované údaje - počty nemovitostí k 31.12.2019 v jednotlivých osadách, ve
kterých jsou obyvatelé hlášeni k trvalému pobytu. Zda jsou domy bez obyvatel hlášených k trvalému pobytu využívány k rekreaci nelze zjistit,
majitelé nemovitostí nemají žádnou povinnost tuto informaci oznamovat.

9.

Má obec v plánu zřídit MŠ ? Pokud NE co je důvodem. Pokud ANO do jakého data.
Zřízení MŠ není součástí aktuálních rozvojových plánů Obce Soběhrdy. Důvodem je skutečnost, že předškolní docházka je dlouhodobě řešena ve
spolupráci s okolními obcemi. Kapacita spádových školek je pro potřeby Obce Soběhrdy dlouhodobě dostačující.

S pozdravem.

Pavel Bartík
Starosta Obce Soběhrdy
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