Obec Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova čp. 58

Ing. Petr Žůrek, nar. 05.12.1959, zastupitel obce Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova čp. 73

Číslo jednací:

OUKUH-239/2022

Oprávněná úřední osoba
RNDr. Marcela Pospíšilíková

Telefon:
724 184 620

e-mail:
obec@kostelecuholesova.cz

Datum:
14.03.2022

Odpověď na žádost o poskytnutí informace
Obec Kostelec u Holešova, zastoupená starostkou obce RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou, obdržela
Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, s požadavkem na vyřízení dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, ze dne 25.02.2022, kde žádáte tyto informace:
1. S jakým přebytkem či ztrátou skončilo hospodaření obce za rok 2021?
2. Jaký byl stav na bankovních účtech obce k 31.12.2021?
3. Jaké platby obdržela obec v roce 2022 od poskytovatelů dotací? Informaci žádám uvést minimálně v
tomto rozsahu: částka, datum připsání na účet obce, poskytovatel dotace, název či identifikaci akce.
4. Jaké platby z dokončených akcí očekává obec v roce 2022 od poskytovatelů dotací? Informaci
žádám uvést minimálně v tomto rozsahu: očekávaná (nárokovaná) částka, datum ukončení akce,
datum odeslání podkladů poskytovateli dotace, očekávaný termín připsání na účet obce, poskytovatel
dotace, název či identifikaci akce.
5. Jaké částky má obec potvrzené od poskytovatelů dotací na připravované, rozpracované, či
probíhající akce? Informaci žádám uvést minimálně v tomto rozsahu: potvrzená částka dotace, datum
potvrzení výše dotace od poskytovatele dotace, rozpočet akce, aktuální stav akce, očekávané datum
ukončení akce, očekávaný termín připsání dotace na účet obce, poskytovatel dotace, název či
identifikaci akce.
K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme:
k bodu 1 žádosti – hospodaření obce Kostelec u Holešova za rok 2021 skončilo s přebytkem
6 142 052,94 Kč (po zdanění)
k bodu 2 žádosti – stav na bankovních účtech obce Kostelec u Holešova ke dni 31.12.2021 byl:
ČS: 9 064 271,57 Kč
ČNB: 2 594 794, 72 Kč
k bodu 3 žádosti - obec Kostelec u Holešova v roce 2022 neobdržela žádné platby od poskytovatelů
dotací na akce.
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k bodu 4 žádosti:
Rekonstrukce kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ Kostelec u Holešova, dotace kotelna 1 201 242, akce ukončena 27.10.2021, žádost o proplacení odeslána poskytovateli 19.11.2021,
poskytovatel MŽP (OPŽP – Fond soudržnosti), termín připsání dotace na účet obce neznáme.
Rekonstrukce kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ Kostelec u Holešova, dotace VZT 1 307 802, akce ukončena 27.10.2021, žádost o proplacení odeslána poskytovateli 19.11.2021,
poskytovatel MŽP (OPŽP – Fond soudržnosti), termín připsání dotace na účet obce neznáme.
Výsadba stromů – Obec Kostelec u Holešova - 102 363 Kč, akce ukončena 6.11.2021, žádost o
proplacení odeslána poskytovateli 17.1.2022, poskytovatel MŽP (SFŽP), termín připsání dotace na
účet obce neznáme.
k bodu 5 žádosti:
Vybudování varovného a výstražného systému – protipovodňová opatření obce Kostelec u Holešova 1 054 128 Kč, potvrzeno 15.11.2021, probíhá VŘ na zhotovitele, ukončení stanoveno v ZD VŘ na
říjen 2022, poskytovatel MŽP (OPŽP – Fond soudržnosti), termín připsání dotace na účet obce
neznáme, rozpočet akce je součástí PD, kterou jste obdržel mailem 13.1.2022 jako podklad k bodu č. 9
ZZO č. 25.
Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova – 84 754,41 Kč, potvrzeno 27.7.2021, v roce 2022
realizace následné péče, ukončení 30.6.2023, poskytovatel MŽP (OPŽP) termín připsání dotace na
účet obce neznáme.

RNDr. Marcela Pospíšilíková
starostka obce

otisk razítka

podepsáno elektronicky
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