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Tazatel
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l
Odpověď' na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 ze dne 19. 01. 2021 - Využiti
č.p. 39 Bílovice Vám sdělujeme:

Dotaz č. 1/ Jak často a za ,jakých podmínek byl doposud využíván objekt č.p.39 Bílovice,
(bývalý oú) opravený za částku 6,955.264 KČ vČ.DPH?
objekt částečně slouží jako hasičská zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, která
je zřizována obci, tedy slouží jednak k parkování tři vozidel jednotky zařazených do
Integrovaného záchranného systému, jednak k uskladněni materiálu jednotky a jako zázemí
pro členy jednotky. Část objektu pak slouží Sboru dobrovolných hasičů a je využíván jako
klubovna sboru a skladovací prostory na vybaveni a materiál sboru, který má pět sportovních
a mládežnických družstev, které zde mají zázemí pro svoji činnost. V části objektu je pak
šatna zaměstnanců a pracovníků obce a je zde parkována veškerá technika obce a uskladněno
nářadí, vybavení a materiál obce. Část budovy pak tvoří kanceláře obecního úřadu a
knihovny. Využiti budovy dosud omezuje připravovaná instalace vytápění celé budovy, která
by měla proběhnout v závislosti na poskytnuti dotačních prostředků v letošním nebo příštím
roce. Plné využiti prostor bude možné až po celkovém dokončeni stavebních úprav, tedy po
plánované instalaci ústředního vytápění a napojeni objektu na kanalizaci, CoŽ je podmíněno
dokončením budováni kanalizace v obci. Využiti objektu je také závislé na dokončeni úpravy
povrchů bezprostředního okolí, tedy na vydláždění chodníků a nájezdů a napojeni na nově
budovanou optickou komunikační sit, jejíž centrálni bod bude v budově taktéž umístěn, dále
na instalaci zabezpečeni objektu a dovybavení interiéru.

Dotaz Č. 2/ Jaké jeho další využiti v budoucnu je plánováno, aby se oprava objektu vyplatila,
když část jejího využiti byla přenesena do komunitního centra'?
Jak uvádím výše je rozšířeni využiti v budoucnu vázáno na dokončení úprav objektu včetně
projektově připravené kompletní rekonstrukce hospodářské části objektu až po pronajaté
prostory palírny a to včetně rekonstrukce povrchů dvom a oplocení. V budově se i nadále
počítá se zachováním kanceláři obecního úřadu a úředních hodin pro veřejnost a využívání
prostor pro spolkovou činnost.

S pozdravem

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce Bílovice-Lutotin

Tel.: 588 00 22 73 (kancelář v Lutotíně)
Mobil: 792 251 793
e-mail: starostabilovicelutotin@qmail.com
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2. 2. 2021 Gmail - Žádost o poskytnuti informace dle zák.106/1999 Sb: Využiti č.p.39-Bilovice

Grna!! Miroslav Hochvald <starostabiIoviceIutotin@gmail.com>

Žádost o poskytnuti informace dle zák.106/1999 Sb: Využiti č.p.39-Bilovice

Miroslav Hochvald "starostabilovicelutotin@gmail.com> 2. února 2021 15:56

Dobrý den

Přílohou Vám posilám odpovědi na Váš e-mail s žádosti o sděleni informace dle zák. 106/1999 Sb dns 19.1.2021.

S pozdravem

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obec Bibvicc-Lutotin

Tel.: 588 (X) 22 73 (kancelář v Lutotínč)
Mobil: 792 251 793
e-mail: starostabilovicelutotin@gmail.com
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20. 1. 2021 Gmail - Žádost d poskytnuti informace dle zák.106/1999 Sb: Využiti č.p.39-Bilovtce

Gmaíl Miroslav Hochvald <starostabilovice1utotin@gmail.com"

Žádost o poskytnuti informace dle zák.106/1999 Sb: Využiti č.p.39-Bilovice

Komu: starostabiIovicelutotin@gmaiLcom
19. ledna 2021 18'35

Dobrý den,
prosím o sděleni informace:

1. jak často a za jakých podmínek byl doposud využíván objekt č.p.39 Bílovice, (bývalý oú) op?aven; za částku

6,955.264 Kč vČ.DPH?
2. jaké jeho další využiti v budoucnu je plánováno, aby se oprava objektu vyplatila, když část jejího využiti byla

přenesena do komunitního centra?

Děkuji za odpověď'.

S pozdravem
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