
OBEC BĚLOTÍN 
Adresa: Bělotín 151, 753 64 Bělotín, IČ/DIČ: CZ00301019, tel/fax: 581 612 100, IDDS: unrbsif 

web: http://www.belotin.cz, e-mail: belotin@belotin.cz, účet: 1883001369/0800, 94-3713831/0710 

 

AMA, s.r.o. 
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V Bělotíně, dne 3.3.2020 
 

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

K Vaší žádosti, zaslané e-mailem z 2.3.2020 sděluji: 

Obsah žádosti/dotazu: 

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr 
stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání 
investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznamu 
investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. 
Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, 
krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. 

U těchto projektů prosím uveďte: 
                                         -název projekt 
                                         -popis projektu 
                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 
                                         -finanční rozpočet projektu 
                                         -plánovaný termín započetí projektu 
                                         -předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce 
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2020, pokud obsahuje podrobné informace k daným 
akcím dle bodů uvedených výše.  
 
Odpověď:  

Obec Bělotín nemá pevně stanovený investiční plán. Při realizaci investičních i neinvestičních záměrů 
se vychází z dokumentu „Plán rozvoje vesnice“, který tvoří jistý souhrn potřeb, nezbytných pro chod 
obce a místních částí a je pravidelně aktualizován, z momentálních potřeb a z aktuálně vypisovaných 
dotačních výzev, přičemž se snažíme mít pro stavební akce připravený záměr, předpokládaný 
rozpočet a základní stavební dokumentaci, pokud je požadována. V letošním roce dokončujeme zatím 
největší stavební akci v dějinách obce – stavbu Bělotín kanalizace a ČOV za sumu téměř 130 mil. Kč. 
Tato investice nás omezí na dalších 20 let, po které budeme vložené prostředky splácet. Další rozvoj 
tedy bude silně zpomalený a výdaje se omezí spíše na údržbu a opravy. Pokud obdržíme na základě 
podané žádosti dotaci k některému připravenému záměru, který jsme schopni spolufinancovat, 
upravíme rozpočet Rozpočtovým opatřením a provádíme výběr zhotovitele v souladu se zákonem, 
zpravidla v režimu VZMR podle schválených Pravidel pro zadávání VZMR. Pro rok 2020 máme 
podaných několik žádostí o dotace, ale žádná z nich nebyla dosud podpořena. 
 

 
 

 
 Mgr. Eduard Kavala 
 starosta obce Bělotín 
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