Inf/4/2019
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím




žádost o zaslání dokumentu: Rozvojový a strategický dokument obce na roky 2019 – 2025,zda tento
důležitý dokument bude zveřejněn na e-mailových stránkách obce Drozdov – odpověď: tento
dokument již je zveřejněn na stránkách obce
žádost o zaslání informace k investiční výstavbě : vodovodní přivaděč, vodovod, vodojem, kanalizace
a ČOV v obci Drozdov a to :
- vysoutěžená cena, z toho částka na vodovodní přivaděč, částka na vodovod, částka na
vodojem, částka na kanalizaci a částka na ČOV bez DPH. Skutečně fakturovaná cena za
vodovodní přivaděč, částka za vodovod, částka za vodojem, částka za kanalizaci a částka za
ČOV bez DPH – odpověď: zaslána tabulka s částkami dle SOD na počátku výstavby a s
částkami na konci výstavby
- informaci, zda vysoutěžená cena díla byla včetně vodovodních a kanalizačních přípojek,
vodovodních a kanalizačních šachet, - odpověď: vysoutěžená cena byla včetně částí
vodovodních a kanalizačních přípojek na veřejném pozemku, celková cena těchto
přípojek na konci výstavby byla navýšena o cenu vodovodních a kanalizačních šachet o
2 415 366,- Kč dodatkem č. 3 SOD. (smluvní vztahy jsou zveřejněny na stránkách obce)
- jakou částkou se na jednotlivých segmentech akce, tj. vodovodního přivaděče, vodovodu,
vodojemu, kanalizaci a ČOV podílela ze svého rozpočtu obec a jakou částku pokryly dotace a
v jaké výši. – odpověď: pro realizaci výstavby vodovodního přivaděče, vodovodu a
vodojemu byla čerpána dotace od MZE v celkové výši 28 446 000,- Kč, obec ze svého
rozpočtu doplatila 13 007 512,- Kč. Pro realizaci výstavby kanalizace a ČOV byla čerpána
dotace od Středočeského kraje ve výši 8 292 000,- Kč a byla projednána dotace od MZE
ve výši 35 929 000,- Kč (nejedná se o přesnou částku výše této dotace, protože
vyúčtování této dotace ještě neproběhlo a poskytnutá částka není potvrzena). Stavba
kanalizace a ČOV stála 54 060 083,- Kč, obec doplatila ze svého rozpočtu částku 9 839
084,- Kč. Neuznatelné náklady, na které nebyla poskytnuta dotace činí 16 396 094,- Kč.
Obec se celkem podílela částkou 39 242 690,- Kč

V Drozdově dne 18.11.2019
Zpracoval Pavel Sládek, starosta Obce Drozdov

