Obec Býchory
Býchory 57
280 02 Kolín
Bc. Petr Synek
Býchory 119
280 02 Kolín
Býchory 9. ledna 2015
Odpověď na dopis ze dne 30.12.2014, č.j. 471/2014
Vážený pane,
zasíláme informace k Vámi zaslané žádosti o informace:
1/ Jaká celková částka v Kč byla z rozpočtu obce Býchory vyplacena v letech 2010-2014 za tzv.
administraci dotací (=zpracování žádostí a jiné činnosti související s žádostí) externím subjektům?
Částka činila 502.882,- Kč.
2/ Jaká celková částka v Kč byla poskytnuta obci Býchory na dotační tituly takto administrované
externími subjekty v období 2010-2014?
Poskytnutá částka činí 13,198.454,80Kč.
3/ Jaká celková částka v Kč byla v období 2010-2014 poskytnuta jako náhrada za nevyčerpanou
dovolenou zastupitele OZ Býchory, dlouhodobě uvolněného pro výkon starosty obce Býchory?
22.099,-Kč.
4/ Z jakého důvodu nebylo v období 2010-2014 v tzv. anonymizovaných zápisech z jednání
zastupitelstva obce Býchory uváděno u schvalovaných tzv. rozpočtových opatření, na jaký účel jsou
veřejné prostředky používány? Žádám o sdělení účelu použití a výši v Kč u všech rozpočtových
opatření za toto období.
Obec není povinna zveřejňovat jednotlivá rozpočtová opatření. Do jednotlivých rozpočtových
opatření máte možnost nahlédnout na obecním úřadu v úřadních hodinách.

5/ Proč starosta obce neinformoval OZ na jednání OZ dne 16. 12. 2014 o jím provedených úkonech
kolem instalace vrat na cestě u DDŠ a o úkonech, které v dané věci učinil již 11. 12. 2014?
Zastupitelstvu byla podána informace o tom, že byla obcí 11.12.2014 zaslána žádost o klíč k závoře na
lesní cestě, neboť se na obec obrátilo několik vlastníků lesa, že klíč od závory se jim nepodařilo v DDŠ
získat. Dne 15. 12. 2014 byla na cestě p.č. 335/10 instalována vrata. Téhož dne byl učiněn telefonický
dotaz na stavební úřad v Kolíně, zda byla tato stavba povolena.
Dne 6. 1. 2015 se obec obrátila na MěÚ v Kolíně, odbor dopravy s žádostí jak postupovat ve věci
výstavby vrat na pozemku p.č. 335/10.
S pozdravem

ing. Richard Severa

