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Naše značka: 03095/2020/taj
9. června 2020

Vážený pane,

dne 27.5.2020 jsme obdrželi Vaší žádost o poskytnutí informace:
„Dobrý den, normálně bych tím nezatěžoval úřad, ale starosta na maily neodpovídá a V práci
prakticky celé dny není, proto se V souladu se zákonem č. 106/1999 sb. ptám na zápis školky
do BePlanu dle přiložených dokumentů. Dne 17.7. 2019 Rada městského obvodu Hrabová
odsouhlasila předložený návrh požadavků na kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy
pro rok 2020 a rozpočtový kapitálový výhled na léta 2021-2023. S poznámkou, že "všechny
akce musí být zakomponovány V BePlanu. RMOb souhlasí s úpravou u školky."
]. Kdy (datum zápisu) byla školka zapsána do BePlánu, když paní Hoffmanová sdělila V
reportáži České televize, že starosta požádal o peníze magistrát až V říjnu 2019. Podle mých

zjištění až V den jednání našeho zastupitelstva, kde jsme schvalovali smlouvu o dílo. Prosím o
doložení formou snímku!
2. Proč paní Králová nesplnila úkol daný mnou na radě obce dne 17.7.2019, že se má zapsat
školka do beplanu (termín pro zaslání požadavků byl do 16.8. 2019)? Pokud splnila, prosím o
doložení formou snímku!
Důvodová zpráva paní Králové:

Městskému obvodu bylo doručeno oznámení o zahájení přípravy sestavování rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2020 a následující léta. Celý kapitálový rozpočet staveb
splňující kritérium investiční akce s požadavkem na financování z rozpočtu MMO, musí být
zapracovány do aplikace odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy BePlan.
Tímto již nebudou požadavky zasílány, jako tomu bylo V minulosti, V tištěné podobě.Termín
pro zaslání požadavků je do 16.8.2019 a vzhledem k tomu, že V tomto období budu čerpat
řádnou dovolenou musím požadavky městského obvodu zaevidovat do 31.7.2019.“

Na dotazy odpovídáme:

Adl) Projekt Novostavba MŠ Hrabová ID 0155/18 byl do BePlanu vložen 25.9.2018 V
13:15

hod., viz doklad V příloze.

Ad2) Dle stanoviska Jany Krátké, specialistky strategického plánovaní odboru strategického
rozvoje MMO byl projekt Novostavba MS Hrabová ID 0155/18 zařazen vKapitálovém
rozpočtu MMO minimálně od 19.8.2019 (viz dopis z 9.6.2020).

S pozdravem

Ing. Jan Socha
tajemník ÚMOb
Hrabová
štatutámí město Ostrava

Úřad městského obvodu
Hrabová
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