ŽÁDOST O INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
POŘADOVÉ ČÍSLO 2/2017
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI:
1. 1. První častý dotaz je na stav současné staré zbrojnice. Někteří členové rady a zastupitelstva obce nejednou
poukazovali na „havarijní“ stav této budovy, odvolávajíc se při tom na statický posudek. Tímto argumentovali
potřebu tuto budovu strhnout. Žádám o zpřístupnění tohoto statického posudku (vyhotoveného autorizovanou
osobou), a to ve formě papírové nebo digitální.
2.
2. Hodně dotazu občanů se týká informací zveřejněných ve Vendryňských novinách o výši předpokládaných
investičních nákladů. Žádám tedy radu obce o zpřístupnění / zveřejnění položkových rozpočtů:
a./ rekonstrukce staré zbrojnice
b./ stavby nové zbrojnice (se začleněním nákladů na demolici staré zbrojnice) které by uvedené částky ve
Vendryňských novinách (4,3 mil. Kč pro rekonstrukce, a 10,5 mil. Kč pro novou stavbu) potvrdily.
3. Žádám o zveřejnění kalkulace předpokládaných celkových ročních provozních nákladů budovy nové
požární zbrojnice.
3. 4. Má obec písemné vyjádření a souhlas HZS kraje se zřízením JPO kategorie III v naší obci? Jestliže ano,
můžete prezentovat výši dotace z kraje pro její zřízení a provoz? (dotace na výstavbu nové zbrojnice, dotaci na
potřebné nové vybavení jednotky, dotaci na provoz takovéto jednotky). Jaká bude spoluúčast obce? (vyjádřeno
v peněžité hodnotě a v procentuálním podílu).
4.
5. 5. Pro lepší informovanost žádám o zpřístupnění informací o veškerých nákladech obce na provoz JSDH
Vendryně od jejího zřízení až do současnosti.
6.
7. 6. Žádám o zveřejnění kalkulace předpokládaných nákladů obce na provoz JSDH Vendryně v horizontu
nejbližších 10 let. Za předpokladu, že jednotka zůstane v JPO kat. V, a také ve variantě přechodu na JPO kat.
III.
8.
9. 7. Žádám o poskytnutí informace, jaké byly finanční náklady obce na požární ochranu před zřízením JSDH
Vendryně?
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POSKYTNUTÉ INFORMACE:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli odeslána odpověď v následujícím znění:
1.
S ohledem na projektový záměr bylo provedeno posouzení stávajícího stavu budovy statikem, který
konstatoval, že stávající budova je v nevyhovujícím stavu vůči navrhovanému projektovému záměru. (viz.
příloha)
2.a/ Vzhledem k tomu, že není zpracována projektová dokumentace staré zbrojnice, nebyl zpracován
položkový rozpočet, pouze odhad na rekonstrukci.
2.b/ Není zcela dopracován položkový rozpočet, v těchto dnech se dokončuje finální verze.
3.
Tato kalkulace nebyla provedena.
4.
Obec nemá písemné vyjádření a souhlas HZS kraje o zřízení JOP kategorie III, ani o toto nežádala.
5.
Náklady na provoz JOP v doposud: rok 2013 – 127.000 Kč, rok 2014 – 248.000 Kč, rok 2015 – 226.500
Kč, rok 2016 – 190.000 Kč.
6.
Tuto kalkulaci jsme doposud neprováděli.
7.
Finanční náklady obce na požární ochranu před zřízením JSDH činily zhruba 50.000 Kč ročně
Příloha: viz odpověď bod č. 1 - stručný popis stávající nosné konstrukce s ohledem na rekonstrukci.

