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ý.J. 1/INF/0233/2021

V Louþovicích dne 10.3.2021

Žadatelé:

------------------------------------------------------------------------------------------VČc:

Poskytnutí informace dle zák. þ. 106/1999Sb., o svobodném pĜístupu
k informacím, v platném znČní, dle žádosti (ze dne 8.2.2021) doruþené dne
10.2.2016, doplnČné podáním ze dne 2.3.2021, doruþné dne 3.3.2021

Obecní úĜad Louþovice dne 3.3.2021 obdržel Vaši doplnČnou žádost o poskytnutí informací
dle zák. þ. 106/1999Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, v platném znČní.
Obecní úĜad Louþovice dle shora uvedené žádosti poskytuje žadateli tyto informace:
K bodu 1. žádosti:
Žádost o dotaci na akci „Skládka Louþovice – ýertova stČna“ se týká sanace kanálu, který je
už dlouhá léta veden Ministerstvem životního prostĜedí ýR v Seznamu ekologicky
kontaminovaných míst. V samotné žádosti se speciálnČ o potrubí nehovoĜí, nicménČ žádost o
dotaci je spojena s projektovou dokumentací, ze které je zĜejmé, že pĜedmČtný kanál je urþen
v rámci sanace k odstranČní. Veškerá dokumentace sanace se týkající, je k dispozici v sídle
Obecního úĜadu Louþovice. Je však nutné si pĜedem telefonicky domluvit konkrétní termín
pĜípadné schĤzky, jejíž pĜedmČtem by bylo nahlédnutí do této dokumentace, tak, aby
nahlížení do dokumentace bylo zajištČno osobou povČĜenou zajištČním poskytnuté dotace.
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K bodu 2., 3. žádosti:
Jak je uvedeno v bodČ 1. je kanál v rámci sanace urþen k odstranČní. K pĜedmČtnému kanálu
nebyla zĜízena žádným osobám žádná práva, nájemní vtahy ani žádná jiná práva jiných osob.
K bodu 4., 5. žádosti:
Jediným zhotovitelem díla je spoleþnost A.K.U.P.I. CB spol. s r.o., Iý 26076748. Tato
spoleþnost byla vybrána jako dodavatel ve výbČrovém Ĝízení provedeném dle zákona o
zadávání veĜejných zakázek þ. 134/2016 Sb., v platném znČní, když kritériem pro výbČr byla
nejnižší nabídková cena. Obec hradí cenu díla svému smluvnímu partnerovi tj. spoleþnosti
A.K.U.P.I. CB spol. s r.o. Obec neeviduje žádné pĜípadné subdodavatele.
K bodu 6. žádosti:
PĜidČlená dotace nepĜevyšuje þástku 33 milionĤ Kþ a ke konci roku 2020 bylo vyþerpáno
14.700.000,-Kþ.
K bodu 7. žádosti:
V místČ bývalého „Spirova kanálu“ byly do již nefunkþního náhonu v 70-tých létech
minulého století ukládány odpady z Louþovických papíren (skládka Louþovice – ýertova
stČna“). Ten je evidován u Ministerstva životního prostĜedí ýR v Systému evidence
kontaminovaných míst jako stará ekologická zátČž pod identifikaþním þíslem 8713001.
K bodu 8. žádosti:
Projekt sanace byl vypracován a je souþástí dotace. Projekt na cyklostezku se v souþasné dobČ
zpracovává a bude pĜedmČtem pĜíslušného stavebního Ĝízení, v rámci kterého budou Ĝešeny a
posouzeny veškeré stavebnČ technické parametry a podmínky umístČní cyklostezky
K bodu 9. žádosti:
Obec Louþovice vytČžený materiál neukládá a ani nebude nic odstraĖovat, vše je v režii
dodavatele díla tj. spoleþnosti A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.
K bodu 10. žádosti:
Obec Louþovice nezpĤsobí ukonþení provozu MVE, neboĢ ten byl již ukonþen souþasnČ
s ukonþením produkce a odbČru odpadních vod. V souþasné dobČ není povolen žádný provoz
MVE, nebylo vydáno ani není vedeno žádné Ĝízení ve vČci využívání povrchových vod z Ĝeky
Vltavy za úþelem výroby elektrické energie. MVE byly v provozu po dobu povoleného
odbČru odpadních vod a tento provoz byl ukonþen v roce 2013.
K bodu 11. žádosti:
Co se týká cyklostezky, pak tato je teprve ve fázi zpracování projektové dokumentace pro
stavební Ĝízení a bude pĜedmČtem Ĝádného stavebního Ĝízení u pĜíslušného stavebního úĜadu.
Projektovou dokumentaci zpracovává odborná firma Zenkl CB, spol. s r.o., dopravnČinženýrská projekþní kanceláĜ se sídlem Jírovcova 2, 370 01 ýeské BudČjovice
Iý: 281 313 39. Projekt je zpracováván v souladu s projektem „VLTAVSKÉ
CYKLOSTEZKY“ vedoucí z Nové Pece do Týna nad Vltavou, jejíž souþástí je i pĜedmČtná
projektovaná cyklostezka v Louþovicích.
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K bodu 12. Žádosti:
Spoleþnosti Služby Louþovice s.r.o. a ELTRIO, spol s r.o. pro obec Louþovice provádČjí
zejména drobnČjší práce související s nutnými a þasto i havarijními opravami zastaralého
bytového fondu a to z dĤvodu potĜeby rychlého zajištČní tČchto oprav a nemožnosti sehnat
Ĝemeslníky, kteĜí by tento charakter prací dodávali v okolí. Za celé období byla provádČna
spoleþností Služby Louþovice s.r.o. jedna rozsáhlejší dodávka stavebních prací v objektu þ.p.
290 Louþovice, když tento dodavatel byl vybrán s nejvýhodnČjší nabídkou rozhodnutím
Zastupitelstva obce Louþovice.
V pĜíloze þ. 1, 2, 3, 4 zasíláme za požadované období opis úþetních dokladĤ – došlých faktur
tČchto spoleþností s fakturovanými þástkami a specifikací provádČných prací.

Za Obecní úĜad Louþovice:

……………………………………..
Ing. Jan Kubík - starosta obce Louþovice

PěÍLOHY:
PĜíloha þ. 1 – OPIS úþetních dokladĤ (došlé faktury) za období 2016 -2019 (vþetnČ) ELTRIO, spol. s r.o.
PĜíloha þ. 2 – OPIS úþetních dokladĤ (došlé faktury) za období roku 2020 ELTRIO, spol. s r.o.
PĜíloha þ. 1 – OPIS úþetních dokladĤ (došlé faktury) za období 2016 -2019 (vþetnČ) Služby Louþovice s.r.o.
PĜíloha þ. 1 – OPIS úþetních dokladĤ (došlé faktury) za období roku 2020 Služby Louþovice s.r.o.
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