Obecní úřad Radovesnice I
Lošanská 23, 280 02 Kolín 2

Váš dopis zn:
Ze dne:
Naše značka:
Vyřizuje:
Datum:

0011/2013
Danuše Dušková
26.06.2013

David Schiller
Na Návsi 40
28002 Radovesnice I

Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Na Vaše dotazy týkající se:
1. Výdaje za služby telefonních operátorů obce Radovesnice I
1.1.Suma celkových ročních výdajů obce Radovesnice I za služby telefonních operátorů za rok
2009, 2010, 2011 a 2012.
1.2.Suma celkových ročních výdajů obce Radovesnice I za provoz mobilního telefonu číslo
725 021 051 používaného starostkou obce Radovesnice I D. Duškovou za rok 2009, 2010,
2011 a 2012.
1.3.Výpis telefonních čísel, na která bylo voláno z telefonního čísla 725 021 051 používaného
starostkou obce Radovesnice I D. Duškovou za leden 2012, květen 2012 a říjen 2012.
2. Stezka do Štítar realizovaná sdružením M’am’aloca
2.1. informace, zda a jakým způsobem obec Radovesnice I spolupracuje se sdružením M’am’aloca
na stavbě stezky do Štítar a Zibohlav, která je budována od léta 2012 v oblasti Štítarského
údolí.
2.2. Informace, ve kterém místě se budovaná stezka napojí na stávající komunikace v obci
Radovesnice I.
3.

Oplocení pozemků 134/2, 158/32 a 158/4 v k.ú. Radovesnice I
3.1. Informace, kdy byl vydán souhlas obce Radovesnice I s oplocením pozemků134/2, 158/32 a
158/4.
3.2. Informace na základě jakého oprávnění/povolení/souhlasu/ohlášky bylo vybudováno
oplocení pozemků 134/2, 158/32 a 158/4.
3.3. Informace jakým způsobem je zajištěn průchod z Radovesnic I do oblasti Štítarského údolí a
na štítarské hřiště.

4.

Drenážní systém na zamezení vlhkosti z budovy OÚ
4.1. Kolik uchazečů se účastnilo výběrového řízení
4.2. Na základě jakých kriterií byl vybrán dodavatel Bohuslav Vaňhal, IČO: 667 67 130.
4.3. Kolik byla finální částka fakturovaná dodavatelem odběrateli

5.

Dokumenty a opatření
5.1. Zaslání textů rozpočtových opatření za rok 2012

Telefon: 321 729 255
Fax
:

E-mail : podatelna@radovesnice.cz
www.radovesnice.cz

Bankovní spojení:
KB Kolín

Účet:
23928151/0100

IČO:
00639737

5.2. Zaslání dokumentu nazvaného „Vize obce Radovesnice I na období 2013-2020“
5.3. Proč nebylo umožněno veřejnosti seznámit se s dokumentem nazvaným „Vize obce
Radovesnice I na období 2013-2020“ před jeho schválením zastupitelstvem obce?
6.

Příjmy a výdaje obce
6.1. Součet daňových příjmů za rok 2009, 2010, 2011 a 2012
6.2. Součet nedaňových příjmů za rok 2009, 2010, 2011 a 2012
6.3. Součet kapitálových příjmů za rok 2009, 2010, 2011 a 2012
6.4. Součet výdajů obce bez započtení mzdových nákladů a odměn za rok 2009, 2010, 2011 a
2012
6.5. Součet výdajů obce sloužících na spolufinancování dotací za rok 2009, 2010, 2011 a 2012

Vám sděluji následující:
1. Výdaje za služby telefonních operátorů obce Radovesnice I
1.1. 173.024,- Kč
1.2. 101.794,- Kč
1.3. V této části se žádost o informaci zamítá, protože povinnost poskytovat informace se netýká
dle § 2 odst. 4 zákona 106/1999 Sb. dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací. Tyto informace nejsou na OÚ k dispozici.
2. Stezka do Štítar realizovaná sdružením M’am’aloca
2.1 v I. etapě nespolupracuje
2.2. Tato stezka – I. etapa - na stávající komunikaci v obci Radovesnice I napojena nebude, jelikož
končí u fotbalového hřiště ve Štítarech.
3. Oplocení pozemků 134/2, 158/32 a 158/4 v k.ú. Radovesnice I
3.1. pozemek 158/4 a 158/32 v k.ú. Radovesnice I – vydáno vyjádření dne 6.5.2010 (souhlas se
stavbou vrat)
Pozemek 134/2 v k.ú. Radovesnice I – souhlas vydán nebyl
3.2. V této části se žádost o informaci zamítá, protože povinnost poskytovat informace se netýká
dle § 2 odst. 4 zákona 106/1999 Sb. dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací. Tyto informace nejsou na OÚ k dispozici.
3.3. Průchod zajištěn není, protože se jedná o pozemky v soukromém vlastnictví, které jsou na KN
vedeny jako zahrady.
4. Drenážní systém na zamezení vlhkosti z budovy OÚ
4.1. Výběrové řízení na tuto akci vypsáno nebylo, jelikož se jedná o stavební práce nedosahující
částky 3.000.000,- Kč.
4.2. rychlost provedení prací
4.3. 51.653,- Kč
5. Dokumenty a opatření
5.1. texty budou zaslány v příloze
5.2. dokument bude zaslán v příloze
5.3. Jedná se o pracovní dokument, který není nijak závazný, lze ho kdykoliv měnit či doplňovat.
„Vize“ by měla představovat ideální stav při dostatku peněžních prostředků na financování.
6. Příjmy a výdaje obce
6.1. 11.637.612,- Kč
6.2.
1.675.983,- Kč

6.3.
6.4.
6.5.

1.592.322,- Kč
17.075.672,- Kč
4.041.251,- Kč

S pozdravem

……………………..
podpis
Danuše Dušková
starostka obce

