OBECNÍ ÚŘAD
SKOTNICE
Skotnice 24
742 59

Předmět žádosti:
Poskytnutí informací:
Informaci, zda obec má obecní polici, do které organizace tato složka spadá, jaké jsou celkové náklady na
provoz takové organizace, z jakého zdroje obec dostává peníze na provoz takové organizace. Kolik obec za
rok 2019 až rok 2020 eviduje dopravních přestupků na pozemních komunikacích – kolik dopravních přestupků obec postoupí do správního řízení, podle kterého ustanovení zákona se tyto přestupky řeší, kolik celkem obec za rok 2019, 2020 vybere peněz za pokuty za dopravní přestupky. Kolik aktuálně celkem má obec
na svém katastrálním území železničních přejezdů, které jsou z toho už modernizovány, kolik celkem železničních přejezdů stála peněz, z jakého zdroje jsou peníze získávány na modernizaci železničních přejezdů,
elektroinstalace zabezpečení světelné signalizace, zabezpečení závory. Kolik má obec na svém katastrálním
území veřejných parků, zeleně a kdo se o tyto přírodní parky stará, jaké jsou celkové aktuální náklady na
provoz.
1) Poskytovatel veřejné dopravy – název a IČO společnosti dopravce, který pro obec zajišťuje autobusovou dopravu – název a IČO obcí a měst, mezi kterými autobusy jezdí obec, město, okres, kraj pokud sahá
obecní, městské katastrální území – se kterým dopravcem má obec, město podepsanou smlouvu, žádám o
poskytnutí o zaslání k nahlédnutí tří smluv s dopravcem za roky 2018, 2019, 2020, jaké vznikly náklady na
zaplacení dopravci za tyto rok.
2) Poskytovatel a dodavatel energií, voda, elektřina, teplo - název a IČO společnosti, který pro obec, město
dodává energií, voda, elektřina, teplo pokud sahá ohraničení obecní, městské katastrální území, název obcí a
IČO - se kterým dodavatelem energií má obec podepsanou smlouvu, žádám o poskytnutí o zaslání
k nahlédnutí tří smluv s dodavatelem energií za roky 1x smlouva voda 2018, 1x smlouva elektřina 2019, 1x
smlouva teplo 2020, jaké vznikly náklady obci, městu na zaplacení za tyto energie za tyto roky – jsou tyto
smlouvy veřejně dostupné a jsou v analogové i v elektronické formě dostupné umožňující dálkový přístup.
3) Poskytovatel a provozovatel správa hřbitova, název a IČO společnosti, která spravuje provozuje hřbitov –
název a IČO poskytovatele pohřební služby – jaký typ smlouvy podepisuje obec, město s fyzickou osobou
hrobové místo, je stanovený nějaký ceník pro hrobové místo, kolik stojí hrobové místo, smlouva se podepisuje na jak dlouhou dobu – žádám o poskytnutí k nahlédnutí 1x Řád veřejného pohřebiště, 1x vzor smlouvy o
hrobové místo, rozhodnutí, stanovisko o ustanovení s obcí s městem název právního předpisu, který ustanovuje zákon o pohřebnictví.
4) Školka a Škola, senioři poskytovatel a provozovatel stravování, název a IČO společnosti, která zajišťuje
školní stravování.
5) Poskytovatel sociálních služeb pro seniory, název Domova pro seniory a IČO poskytovatele sociální služby, jaký typ sociální služby poskytujete.

Odpověď:
Odpovědi k dotazům uvedeným v prvním odstavci přípisu:
1. Obec Skotnice nemá zřízenu obecní policii, tudíž obec ani nevede evidenci dopravních přestupků na po-

zemních komunikacích.
2. Obec Skotnice má na svém katastrálním území dva železniční přejezdy. Tato železniční infrastruktura
však není v majetku obce. Jejím správcem je Správa železnic, státní organizace. Obec Skotnice nemá informace o finanční náročnosti modernizace železničních přejezdů a zdrojích jejího financování.
3. Obec Skotnice má na svém katastrálním území a zároveň ve svém vlastnictví dva veřejně přístupné přírodní parky, o jejichž údržbu a vybavení mobiliářem se stará. Celkové aktuální náklady na jejich provoz za
rok 2020 k dnešnímu datu činí 142.090 Kč.
Odpověď k dotazu v odst. 1) přípisu:
Obce a města v Moravskoslezském kraji řeší veřejné služby v přepravě cestujících společně
s Moravskoslezským krajem. Obec Skotnice je v rámci obslužnosti veřejnou linkovou autobusovou dopravou
zařazena v rámci Moravskoslezského kraje do oblasti „Novojičínsko východ“ a s Moravskoslezským krajem
uzavřela “Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – Novojičínsko východ“. V rámci výběrového řízení
na autobusového dopravce byl Moravskoslezským krajem vybrán uchazeč dopravce ČSAD Vsetín, a. s., IČ
45192120. Smlouvu s dopravcem nesjednávala Obec Skotnice ale Moravskoslezský kraj. Finanční příspěvek
obce Moravskoslezskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti obce autobusovou dopravou činil na základě rozpisu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za poměrnou část roku 2018 Kč 2.449,78 Kč, za rok
2019 Kč 38.877,-- a za rok 2020 rovněž Kč 38.877,--.
K požadovaným názvům měst a obcí mezi kterými autobusy jezdí, sděluji, že tyto údaje jsou veřejně dostupné v rámci jízdních řádů zveřejněných na www.idos.cz, linka 883 641, 883 699, 883 632.
Odpověď k dotazu v odst. 2) přípisu:
Na dodávky vody a energií má Obec Skotnice sjednány smlouvy s níže uvedenými dodavateli:
a) Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., Ostrava, IČ 451 93 665 - smlouva č. 1786 z 1. 7. 1997 na
dodávku vody z veřejného vodovodu;
b) EP ENERGY TRADING, a.s., Praha, IČ 273 86 643 – smlouva č. CEPSI 139076 ze dne
8. 4. 2016, dodatek č. 1 ze dne 12. 9. 2019 na dodávku elektřiny;
c) EP ENERGY TRADING, a.s., Praha, IČ 273 86 643 – smlouva č. CPPSI 140501 ze dne
1. 7. 2016, dodatek č. 1 ze dne 25. 9. 2019 na dodávku plynu;
Výše uvedené smlouvy v kopii přikládám a sděluji, že jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
V elektronické podobě umožňující dálkový přístup nejsou dostupné.
Náklady za odebranou vodu za rok 2018
Náklady za elektřinu za rok 2019
Náklady na zálohy za plyn za rok 2020, kdy spotřeba není dosud vyúčtována

14.851,00 Kč
343.533,00 Kč
82.000,00 Kč

Odpověď k dotazu v odst. 3) přípisu:
V obci Skotnice není hřbitov a obec není provozovatelem veřejného pohřebiště.
Odpověď k dotazu v odst. 4) přípisu:
Obec Skotnice je zřizovatelem Mateřské školy Skotnice, příspěvkové organizace, IČ 709 99 406, kde je pouze výdejna stravy, která je dovážena ze Školní jídelny při ZŠ a MŠ Petřvald, IČ 75029367.
Odpověď k dotazu v odst. 5) přípisu:
Obec Skotnice není poskytovatelem sociálních služeb.
Příloha: - Kopie smluv přiloženy
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Informaci zpracovala: Mgr. Anna Mužná, starostka obce
Datum: 19. listopadu 2020
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