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qk^Orln^1/lac?
Obec Ráječko
Nám. 1. máje 250
679 02 Ráječko

V Ráječku dne27. dubna 2020

vĚC: žÁoosr o posl$TNuTí tNFoRMAcí poDLE árorun

č. ros/rggg sg.

VáženL

obracím se na vás tímto jako na povinný subjeK ve smyslu ustanovení § 2 zákona Č.
10611999 Sb,, o wobodném přístupu k informacím, ve znénípozdějších předpisŮ (dále jen
,,ln!íiZ"| s

žádostío poskytnutí následujících informací:

ijen,,Obec") o novostavbu vodovodu

a

vodovodních přípojek (dále jen ,,Akce") na pozemcích parc. č.53,4Zl93, L797/L, vŠev k.

Ú.

].) Zjakého důvodu žádá obec Ráječko (dále

Ráječko?

2) Jaký je plánovaný rozpočet Akce?

3)Jaký subjekt bude hradit náklady Akce?

4) V případě, že náktady na Akci budou zcela či zčásti hrazeny z rozpoČtu Obce, Žádám o
informaci, zdalijsou tyto finančníprostředky vyhrazeny v rozpoČtu Obce.
5) z jakého důvodu se realizuje vodovodní přípojka na pozemek parc.

č.53 v k. ú. Ráječko,

kdy podle znalosti žadatele je tato na uvedeném pozemku jiŽ v souČasnosti zřízena?

6) Kolika fyzickým osobám za posledních t0 let ode dne této Žádosti obec nechala
Wprojektovat
k

a

uhradila novostavbu vodovodu

a

vodovodní přípojky? V případé, že

tomuto došlo, žádám o jmenný seznam osob, kteným bylo toto plnění ze strany obce

poslrytnuto,

7l,ul4

7) Na pozemku

parc. č, t7g7/L, k. ú. Ráječko se nachází
místníkomunikace. Je tato
skutečnost vedena v pasportu komunikací
Obce?

8)

s

Ktený subjekt objednal projekovou dokumentaci
Akce (dále

jen

dokumentace")?

,,projektová

9)Jaké jsou finanČnínákladY na pořízení Projektové
dokumentace a jakým subjektem budou
§lto náklady uhrazeny?
10) Jaké jsou stávajícía
PředPokládané budoucí náklady na zastoupení obce ze strany lng.
Zdeňka Riznera, narozen: o5. o]-. 1967, bytem: č. p,
60, 679 gtDlouhá
(dále

Lhota

Rizner") v souvislostís přípravou a realizacíAkce?

jen ,,tng.

11) Jaká je celková Částka, která byla uhrazena
ze strany obce lng. Riznerovi, obchodní
spoleČnosti RtzNE& s-r-o-, tČo: zsz 288o7, obchodní
společnosti zR ENGINEERING, s.r.o.,
lČo: o+s ],9 605 nebo obchodní spoleČnosti RIZNER
ENGINEERING, s.r.o., lčo: 064 73 66L
posledních 10 let ode dne této žádosti?

12) BYto Plnění ze stranY obce, poslrytnuté subjektům dle
bodu č. 11 této žádosti,

poskytnuto na základě smluvního vztahu, ktený
byl uzavřen na základě vlíběrového řízení
Podle zákona Č,L37/2oo6 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
nebo
zákona Č.L34l2oI6 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějšíchpředpisů?
13) Přehled vŠech PřiimŮ starosty obce pana Víta Rajtšlégra
a místostarostky obce Bc.
Kateřiny Sehnalové v roce 2O19.

14) Pokud osobY, uvedené v bodu Č.13 této žádosti, obdržely
v roce 2019 od obce odměny,
žádám o informaci o rnýšitakovrých odměn a odůvodněníjejich přiznání.

15) Žadatel bY ocenil, Pokud bY mu Obec zařídila novostavbu vodovodu,
respe6íve
vodovodnÍ PříPojkY na Pozemek parc. Č.54/La par. č.55,
vše v k. ú. Ráječko. poskytuje obec
tyto služby standardně na žádost sv,ým občanům?

kontaktní údaje žadatele ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2lnfz:
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Adresa bydliště:
Datová schránka:
E-mailová adresa:

Telefonní kontakt:

Žea;m o Poskytnutí výŠeuvedených informací v elektronické podobě prostředn
datové schránkY. V případě dotazŮ či nejasností jsem vám plně k dispozici prostředn
uiše uvedených kontaktů.
S pozdravem

.,*

v

n4luatz/

oBEc nÁ.rpčxo
Nám. 1. Máje 25O, 679

a

02 Ráječko,

lČ:00280844
Tel.,fax: 576 432 629, e-mail: ouraiecko@raieckg,q4
Bankovní spojení: 5525531/0100 KB Blansko

Datum: 7. S.2O2O
VYfrzuje: Bc. Kateřina Sehnalová, tel: 722106B99,e<nall: sehnalova@raiecko.cz

Věc:

o poskytnutí informace ve smyslu ustanovení zákona č. í06rí999 sb.
sdělení k žádosti

C.j.: Pl1l29?O

Obec Ráječko , lČ:. OO28O844, sídlem nám. í. máje 25O, 679 02 Ráječko (dále jen Obec), obdžela dne
28.42020 Vaši žádost podle zákona ě. í06/1999 Sb, o svobodném přístupu kinformacím, veznění
pozdějších předpisu (dále jen !nfZ) o poskytnutí informace.

Obec jako povinný subjekt dle
s ustanovením

§ 2 odst.

í zákona

§ 4a a souvisejících lnZ k
e dne 28.4.2020 informací takto:

č.

v souladu

K bodužádostč.1:
jakého důvodu obecžádá o novoslavbu vodovodu...".
"z
Přesto Vám sdělujeme, že obec nikoho nežádá o novostavbu jakéhokoli vodovodu. Obec má záméí
obstarat vydání potřebných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení pro novostavbu vodovodu na
pozemcích dle Vašížádosti. Za l1mlo účeIemobec obstará potřebnou projektovou a související
dokumentaci a předinvestičnípřípravu.
Není nám srozumitelná otázka formulovaná cit:

K bodu žádoŇ é.2:
Náklady obstarání projektové a související dokumentace k záměru dle bodu 1 dosáhnou
Kč.

€stky 50.055,-

K bodužádosti č. 3:
Náklady obstarání projektové a souvisejícídokumentace k záměru dle bodu 1 uhradí obec s tím, že
jejich ěast v zákonném rozsahu uplahí po osobách, kterým záměr pňnese individuální prospěch.
K bodu žádosti č. 4:

?./,

toz1

Náklady obstarání projektové a ,související dokumentace k záměru dle bodu 1 nejsou vyhrazeny

v rozpočtu obce.

K bodu žádosti ě.

5:

Není nám známo, žeby byla realizována přípojka dle Vašížádosti. Pokud jste přesvědčen o skuteěnosti,
že probíhá realizace, obraťte se, prosím, na pfislušný Stavební úřad Městského riřadu v Blansku ěijinou
specializovanou instituci. Obec realizuje pouze zámér dle bodu 1.
K bodužádosti č. 6:
Žádanou informaci obec nemá, nemůžeji tedy poskytnout
K bodu žádosti č. 7:
Předmětná komunikace není v kategorii mlstnlch komunikaci, ale v kategoňi riěelových komunikací dle
předpisů, které na kategorizaci dopadají. Za toho stavu nemá obec povinnost evidovat komunikaci
v pasportu komunikací a neeviduje ji.
K bodu žádosti č. 8:
ProjeKovou a související dokumentaci k záměru dle bodu
K bodu žádosti ě.

1

zadala obec.

9:

Náklady obstarání projektové a souvisejlcí dokumentace k záměru dle bodu 1 nese a hradí obec a
dosahují€stky d]e bodu 2.
K bodu žádosti č. 10:
Náklady zastoupení při obstarání projektové a související dokumentace k záměru dle bodu
odhadované výše 10,000,- Kč.

Kbodužádostič.11:

í dosáhnou

I

Žádanou informaci obec nemá, nemůžeji tedy poskytnoul Zvážímeprávní možnosti umožnit Vámi
zvolenému a honorovanému auditorovi provést audit v účetnictvíobce. Pokud máte o takový postup
zájem, dejte nám, prosím, zprávu s idenťfikací osoby auditora s návrhem termínůprovedenlauditu.
K bodu žádosti č. í2:
Žádanou informaciobec nemá, nemůžejitedy poskytnout.
K bodu žádosti ě.

13;

Jedná se o veřejně přístupnou informaci. Přesto Vám v zďlmu zachování dobrých ráahů a usnadnění
Vašeho postupu sdělujeme, že starosta obce dosáhlv roce 2019 óistého celkového příjmu 477.150,Kč, místostarosta čistéhocelkového příjmu 422.874,- Ké.
K bodu žádosti č. 14:
Jedná se o veřejně přístupnou informaci. Přesto Vám v zájmu zachování dobných váahů a usnadnění
Vašeho postupu sdělujeme, že starosta obce dosáhl vroce 2019 čistéhocelkového příjmu 0,- Kč,
místostrarosta ěistého celkového příjmu 0,- Kě,
K bodu žádosti ě.

15:

Po podrobném věcném vyhodnocení a posouzení jednotlivých €stl

bodu 15 samostatně

i

ve

lrzájemných souvislostech hodnotíme obsah jako přání, či ambici, jejichž plnění nespadá pod povinnosti

obce lnZ- Nejedná se o žádost o poskytnutí informace, z tohoto důvodu nemáme možnost dle
jakkoli reagovat.
Vlt Rajtšlégr
starosta obce

lnž

