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V Hoštce dne 26.1.2015

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace (dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl. zn.)
Vaši žádost o poskytnutí informací evidujeme pod čj: 55/2015.
Sdělujeme Vám, že město Hoštka nemá konkrétně k realizaci schválené žádné větší investiční
akce. Rovněž nemáme žádné velké nedokončené stavby z minulých let.
Máme v rozpočtu počítáno s dílčím zpevněním ploch chodníků a místních komunikací, aby se
propojil stávající systém komunikací. Předpokládané náklady 3 mil. Kč. Tyto informace jsou
přístupné na internetových stránkách obce. Samozřejmě máme celou řadu plánů rozvoje
města, ale uskutečnit je můžeme pouze v případě, že získáme podporu z různých dotačních
zdrojů. Zatím nejsou vyhlášeny téměř žádné výzvy, které by byly pro realizaci našich záměrů
vhodné.
V současné době připravujeme podklady na podání žádosti z programu POV Ústeckého kraje
na rozšíření kapacity MŠ. Žádost budeme podávat v únoru. Pokud budeme úspěšní, bude
převážná část výstavby realizována v období školních prázdnin. Předpokládané náklady akce
činní 625.000,- Kč včetně DPH.
Budeme se rovněž zajímat o možnostech podpory výstavby bytů. Máme připravený
pozemek na výstavbu bytového domu na 8 - 12 BJ. Je to zatím záměr, k jehož realizaci
nedojde v tomto roce.
Z našeho zveřejněného a schváleného rozpočtu na r. 2015 vyplývá, že je o 3 miliony
přebytkový. Jako jiné obce, chceme tyto finance využít na vlastní podíl, pokud získáme pro
naše záměry vhodnou finanční podporu. Vzhledem k našim finančním možnostem musíme
tímto způsobem postupovat a rozhodovat se dle situace a úspěšnosti našich žádostí.
V případě, že budeme jakoukoli investiční akci realizovat, budeme postupovat v souladu s
příslušnými zákony, zejména zákonem o obecním zřízení a zákonem o veřejných zakázkách.
Z toho je patrné, že veškeré údaje budou včas zveřejněny.
Pokud budete mít další konkrétní dotazy, zodpovíme je e-mailem, telefonicky, případně při
návštěvě našeho města.
S pozdravem
Milan Konfršt
starosta města
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