Věc: Žádost o podání informací dle 106/1999 Sb.
Vážený pane,
dne 23. 7. 2013 byla Obecnímu úřadu Horní Maršov doručena Vaše žádost, ve které požadujete, na
základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, odpovědi k následujícím otázkám:
1. Nahlédnutí do usnesení rady obce a zastupitelstva obce o prodeji č.p. 1 – zámku., předložení kupní
smlouvy a předložení dokladů ozřejmujících, jak bylo s prostředky utrženými v souvislosti
s prodejem nemovitosti naloženo.
2. Jak bylo naloženo s finančními prostředky za prodej pozemků a lesních porostů, kde jsou uloženy,
atd.
3. Odkud pochází finanční prostředky ve výši 8 mil. Kč a zda o převodu na Měnový prémiový vklad
rozhodlo zastupitelstvo obce.
4. Odkud pochází 6 mil. Kč, které obec použila na nákup spořících státních dluhopisů.
5. Jak bude v budoucnu naloženo s nevyužitými finančními prostředky ve prospěch obce.
6. Bude realizována kanalizace v Temném Dole? Byla na stavbu získána dotace a v jaké výši?
7. V případě, že kanalizace v Temném Dole budována nebude, jak bude tato situace dále řešena?

K Vaší žádosti uvádíme následující:
Ad 1) Nemovitost v Horním Maršově č.1 (Zámek) byla prodána společnosti OMIKRON-RV s.r.o. na
základě kupní smlouvy z 25.11.1997 schválené zastupitelstvem obce 12.11.1997 za částku 7 250 000,- Kč.
Usnesení k dispozici nemáme. Uvedená částka, tak jako každý kapitálový příjem se stala součástí rozpočtu
obce. Rozpočtové využití natož jeho podložení doklady nejsme schopni zdokumentovat.
Ad 2) Prodej lesních pozemků byl realizován v souladu se smlouvou. Prostředky jsou ve výši 22 500
tis. Kč (po odečtu nákladů na realizaci transakce) součástí rozpočtů a účtů obce. Jejich použití je
schvalováno zastupitelstvem obce v rámci konkrétního rozpočtového opatření. Stav k dnešnímu dni
odpovídá položce 8115 (financování) na konci roku. Respektive položce 6409/5901 rozpočtu v průběhu
roku. Příslušná rozpočtová opatření jsou veřejně dostupná na stránkách obce
(http://www.hornimarsov.cz/vyhlasky-a-dokumenty-hospodareni-obce) . Aktuální stav je patrný z přiložené
tabulky.
Ad 3 a 4 a dále) Obě transakce byly realizovány na základě usnesení Vámi citovaných a
příslušných rozpočtových opatření a jedná se o prostředky získané za prodej lesních pozemků. Prostředky
uložené do státních dluhopisů jsou určeny k dofinancovávání akcí podpořených v programovém období
EU 2014+ v souladu s rozpracovaným strategickým plánem rozvoje obce (předpoklad schválení do konce
roku 2013). Aktuální stav akcí před podzimní aktualizací je opět patrný z veřejně dostupného materiálu
(http://www.hornimarsov.cz/dokumenty/1094/prehled-zameru-strategicky-plan-rozvoje.pdf ). Vzhledem
k nově připravovaným akcím tento materiál dozná změn co do výčtu rozpracovaných akcí nikoliv co do
smyslu využití prostředků za prodej lesů. Pokud jde o kanalizaci, byla připravena a podpořena
k financování ze strany OPŽP v rozsahu dle usnesení zastupitelstva 3/2012
(http://www.hornimarsov.cz/dokumenty/1170/usneseni-0312.pdf).
Dokončení realizace odkanalizování celého katastru nebylo schváleno (viz. přiložený výpis ze
zápisu ZO 2/2012). Jsou části obce, kde kanalizace již řešena nebude. V programovém období 2014 + se
pokusíme ještě dořešit gravitační části kanalizace v Temném Dole a v Horním Maršově.
Vzhledem k rozsahu dotazované problematiky navrhuji osobní jednání, kde jsem ochoten nejasné
či rozsáhlé body podrobněji vysvětlit.
S pozdravem,
Ing. Pavel Mrázek
starosta obce

