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k rukám starostky Mgr. Moniky Brzeskové

Věc : žádost o podání informací.

Žádám Vás tímto, o informace k níže uvedeným bodům. Předcházející žádost o informace jsem
podával na Městský úřad Kravaře, jako orgánu samosprávy, jehož statutárním zástupcem je starostka
města a už vůbec nebyl adresován odboru Územního plánování a výstavby, který je orgánem pověřené
státní správy. Nechápu proč se k němu tento odbor vyjadřoval. Žádám , aby tento zmatečný a
nesprávný postup byl napraven.
1) Náklady vzniklé městu Kravaře na zpracování projektové dokumentace ,, Novostavba obiektu
občanské vybavenosti na stávajících základech rodinného domu č. pop. 303 na pozemku
parcela č.11 k.ú. Kravaře ve Slezsku v Kravařích, část Kravaře ulice Novodvorská, včetně
zpevněných ploch, oplocení, domovního rozvodu NTL,NN,vody, dešťové a splaškové
kanalizace, zemního telekomunikačního rozvodu a přeložky NN na pozemcích parcel 12, 19, 6
a 25/1 kú.Kravaře ve Slezsku".
2) Náklady na právní zastoupení města Kravaře v průběhu celého povolovacího a následně
odvolávacího procesu k akci „ Novostavba objektu občanské vybavenosti na stávajících
základech rodinného domu C. pop. 303 na pozemku parcela č.11 k.ú. Kravaře ve Slezsku
v Kravařích. část Kravaře ulice Novodvorská, včetně zpevněných ploch, oplocení, domovního
rozvodu NTL,NN,vody. dešťové a splaškové kanalizace, zemního telekomunikačního rozvodu a
přeložky NN na pozemcích parcel 12, 19, 6 a 25/1 kú.Kravaře ve Slezsku".
3) Další doprovodné náklady, které městu vznikly v souvislosti z výše uvedenou akcí (jako např.
náklady na zpracování posudků, vypracování střednědobého plánu, vypracování a zhotovení
materiálů, nutných pro dotační záležitosti apod.)
4) Jakým způsobem hodlalo Město Kravaře zajistit podmínky odborné způsobilosti, nutné pro
provoz sociálně terapeutické dílny, dle zákona 108/2006 Sb. v platném znění.
5) Jaký byl rozpočet na výše uvedenou stavbu a její provoz, kdyby byl schválen zastupitelstvem
města Kravaře.
6) žádám o informaci, zda byla v souvislosti s povolovacím procesem „ Novostavba objektu
občanské vybavenosti na stávajících základech rodinného domu Č. pop. 303 na pozemku
parcela Č.11 k.ú. Kravaře ve Slezsku v Kravařích, část Kravaře ulice Novodvorská, včetně
zpevněných ploch, oplocení, domovního rozvodu NTL,NN,vody, dešťové a splaškové
kanalizace. zemního telekomunikačního rozvodu a přeložky NN na pozemcích parcel 12, 19, 6
a 25/1 kú.Kravaře ve Slezsku" vyhlášena soutěž na zhotovitele a kdo v této soutěži zvítězil.

V Kravařích 24.1.2019
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Informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený
k Vaší žádosti datované dne 24. 1. 2019 o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci novostavba
objektu občanské vybavenosti na stávajících základech rodinného domu č. p. 303 na
pozemku parcela č. 11, v k.ú. Kravaře ve Slezsku, v části Kravaře na ulici Novodvorská,
včetně zpevněných ploch, oplocení, domovního rozvodu NTL, NN, vody, dešťové a
splaškové kanalizace, zemního telekomunikačního rozvodu a přeložky NN na pozemcích
parcel 12, 19, 6 a 25/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (dále jen sociálně terapeutické díly),
Vám podávám informace k Vašim bodům 1-6:

1. Náklady vzniklé Městu Kravaře na zpracování projektové dokumentace sociálně
terapeutických dílen činí 91 847 Kč.
2. Náklady na právní zastoupení Města Kravaře v průběhu celého povolovacího a
následně odvolávacího procesu k sociálně terapeutickým dílnám žádné nevznikly.
3. Další doprovodné náklady, které městu vzniky v souvislosti se sociálně terapeutickými
dílnami činí 14 520 Kč (náklady na finanční analýzu projektu).
4. Město Kravaře zajistí podmínky odborné způsobilosti nutné pro provoz sociálně
terapeutických dílen prostřednictvím Charity Hlučín, která byla usnesením 49. schůze
Rady města dne 26. 9. 2016 pověřena provozováním sociálně terapeutických dílen
v Kravařích.
5. Rozpočet na stavbu sociálně terapeutických dílen je dle projektové dokumentace
stanoven na částku 9 932 000 Kč bez DPH.
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Bankovní spojení
č. účtu:

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00 - 15:00
7:00 - 12:00

ČJ.: MUKR 1515/2019

6. V souvislosti s povolovacím procesem sociálně terapeutických dílen nebyla vyhlášena
soutěž na zhotovitele stavby.

S

Mgr. Sandra Hradilová
místostarostka

V Kravařích dne 4. 2. 2019
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