OBEC SENDRAŽICE
503 03 Smiřice

Vaše č.j. ze dne:
Naše č.j.: 669/20
Datum: 30. listopadu 2020

Informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informací, ze dne 18. 9. 2020 pod č. j. 506/20 Vám zasíláme požadované informace:
1) Místostarosta obce, Stanislav Špás, vykonává souběžně funkce, kde dochází ke střetu
zájmů. Tj. působí souběžně jako předseda SDH, jemuž obec poskytuje finanční
prostředky na hospodaření. Ve funkci místostarosty tedy vykonává dohled sám nad
sebou. Žádám o tyto informace:
a) S jakými výšemi příspěvku od obce v posledních 10 letech SDH hospodařila?
Rok 2010 – dotace 10 000,- Kč
Rok 2011 – dotace 10 000,- Kč
Rok 2012 – dotace 15 000,- Kč
Rok 2013 – dotace 13 000,- Kč
Rok 2014 – dotace 25 000,- Kč
Rok 2015 – dotace 45 000,- Kč
Rok 2016 – dotace 55 000,- Kč – schválena, ale nebyla čerpána
Rok 2017 – dotace 30 000,- Kč
Rok 2018 – dotace 45 000,- Kč
Rok 2019 – dotace 40 000,- Kč
Rok 2020 – dotace 40 000,- Kč
b) Jakými položkovými výdaji tyto každoroční příspěvky od obce SDH každoročně
vyúčtovala a kdy? Poskytněte kopie těchto vyúčtování a schválení vyúčtování
obcí. – položkově jsou veškeré dotace účtovány 5512/5229
c) Je obci něco známo o existenci tzv. ,,černého fondu“ SDH s kterým členové SDH
hospodaří, např. hradí z něj výdaje, které nelze uplatnit ve vyúčtování vůči obci a
jak případně generuje příjem pro něj? – obec nemá žádné informace o černém
fondu
2) SDH aktuálně využívá novou přístavbu obecního úřadu, tzv. novou hasičárnu. Kolik
tato přístavba obecního úřadu stála? - cena hasičárna 2 430 387,49,- Kč Z jakých
zdrojů byla hrazena? – byla hrazena z rozpočtu obce
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a) Na základě jaké smlouvy a za jakých finančních podmínek tyto prostory ,,nové
hasičárny“ v majetku obce u obecního úřadu organizace SDH využívá? – obec má
zřízenou jednotku JSDH, což je povinností obce ze zákona. Novou hasičárnu,
jak vy uvádíte, obec nemá, ale jedná se o Garáž pro užitkový automobil.
Res. Jakým způsobem se SDH podílí na učiněné investici obce, jež je primárně
realizována a využívána SDH? - tyto prostory jsou využívány JSDH nikoliv jak
vy uvádíte SDH
b) Na základě jaké smlouvy a za jakých finančních podmínek organizace SDH
využívá původní hasičárnu u silnice? Jaký je případně plán obce k využití této
původní hasičárny? – smluvní vztah mezi obcí a SDH není veden. V této
hasičárně je uložena veškerá požární technika (kromě cisterny a Avie). Obec
v současném stavu nezamýšlí o jiném využití než jen pro hasiče jak tomu bylo
doposud.

Iva Černá – účetní obce
Blanka Vítová – administrativní pracovnice
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