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VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE:
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V SOBĚHRDECH

6.1.2020

7/20

Pavel Bartík

31.1.2020

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.

Seznam majetku obce ( účetní evidence, aktuální hodnota, plán odpisů )
Viz. přílohy

2.

Kopii poslední inventarizace majetku
Viz. přílohy

3.

Koncepci schválenou zastupitelstvem obce definující nakládání s majetkem obce
Obec nemá zvláštní koncepci nakládání s majetkem. Částečně je tato problematika obsažena ve Strategickém plánu rozvoje obce Soběhrdy, který je
k dispozici na webových stránkách obce.

4.

Kopii všech platných nájemních, pachtovních a jiných smluv na základě kterých je s majetkem obce nakládáno
Viz. přílohy

5.

Kopii všech kupních smluv, smluv o dílo, případně jiných nabývacích titulů včetně příloh, kterými byl nový majetek obce pořízen v letech 20102019
Viz. přílohy

6.

Kopii stavební dokumentace, studií, dále technické zprávy a rozpočety k realizovaným investicím obce za období 2010-2019 a plánovaným
investicím ( včetně oprav, úprav a rekonstrukcí ) obce na období 2020-2025
Kopie jsou připravené v listinné podobě a jsou k vyzvednutí v úředních hodinách ve středu 16:00 až 18:00 v kanceláři obecního úřadu oproti
podpisu.

S pozdravem.

Pavel Bartík
Starosta Obce Soběhrdy

Přílohy:
Evidence majetku
Inventarizační zpráva
Seznam dle LV
Účtový rozvrh
Darovací smlouvy
Kupní smlouvy
Směnné smlouvy
Smlouvy o dílo
Nájemní smlouva_1
Nájemní smlouva_2
Nájemní smlouva_3
Nájemní smlouva_4
Nájemní smlouva_5
Nájemní smlouva_6

Seznam příloh předaných osobně v listinné podobě kopie projektové dokumentace a studií:
Kulturní dům Mezihoří
Rybník Soběhrdy a prostranství před OÚ - studie
Rybník Soběhrdy suchá varianta - studie
Oprava komunikace Mezihoří - Phov
Oprava hřbitovní zdi
Oprava silnice do Žíňan
Prodloužení kanalizace a nová ČOV
Vodovod
Šatny hřiště
Studna hřiště
Elektrická přípojka hřiště
Přestavba OÚ

