Obecní úřad Sobotín

Obecní úřad Sobotín
Sobotín č. 54
788 16 Petrov nad Desnou
Česká republika

Telefon 583 237 151

E-mail podatelna@sobotin.cz

Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. 24/2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Žádost o poskytnutí informací – podána dne 2. 11. 2020
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost:
(1). Poskytovatel veřejné dopravy – název a ičo společnosti dopravce který pro obec
zajišťuje autobusovou dopravu – název a ičo obcí a měst mezi kterými autobusy jezdí obec,
město, okres, kraj pokud sahá obecní, městské katastrální území – se kterým dopravcem má
obec, město podepsanou smlouvu, žádám o poskytnutí o zaslání k nahlédnutí tří smluv s
dopravcem za roky 2018; 2019; 2020, jaké vznikly náklady na zaplacení dopravci za tyto
roky.
Odpověď 1:
Veřejnou dopravu pro Obec Sobotín zajišťuje Olomoucký kraj prostřednictvím organizace:
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
IČO: 72556064. Dopravce zajišťuje veřejnou dopravu pro celý Olomoucký kraj.
V příloze přikládáme kopie dodatků ke smlouvě pro roky 2018-2020.
V roce 2018 a 2019 činil příspěvek obce na zajištění veřejné dopravy 83.370,- Kč.
V roce 2020 činil příspěvek obce na zajištění veřejné dopravy 173.550,- Kč.

(2). Poskytovatel a Dodavatel energií, voda, elektřina, teplo název a ičo společnosti
který pro obec, město dodává energii, voda, elektřina, teplo pokud sahá ohraničení
obecní, městské katastrální území název obcí a ičo – se kterým dodavatelem energií má
obec, město podepsanou smlouvu, žádám o poskytnutí o zaslání k nahlédnutí tří smluv s
dodavatelem energií za roky 1 x smlouva voda 2018; 1 x smlouva elektřina 2019; 1 x
smlouva teplo 2020, jaké vznikly náklady obci, městu na zaplacení za tyto energie za tyto
roky – jsou tyto smlouvy veřejně dostupné a jsou v analogové i v elektronické formě
dostupné umožňující dálkový přístup
Odpověď 2:
Dodavatel vody - Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. – IČO: 47674911
Dodavatel elektřiny – ČEZ ESCO, a.s. – IČO: 03592880
Dodavatel plynu – Innogy Energie, s.r.o. – IČO: 49903209
Požadované smlouvy přikládáme v příloze

(3). Poskytovatel a provozovatel správa hřbitova název a ičo společnosti který spravuje
provozuje hřbitov – název a ičo Poskytovatele pohřební služby - jaký tip smlouvy
podepisuje obec, město s fyzickou osobou hrobové místo, je stanovený nějaký ceník pro
hrobové místo, kolik stojí hrobové místo smlouva se podepisuje na jak dlouhou dobu –
žádám o poskytnutí k nahlédnutí 1 x Řád veřejného pohřebiště, 1 x vzor smlouvy o
hrobové místo, rozhodnutí, stanovisko o ustanovení s obcí s městem název právního
předpisu který ustanovuje zákon o pohřebnictví
Odpověď 3:
provozovatel a správce veřejného pohřebiště v Sobotíně je obec Sobotín, IČ: 00303348
- poskytovatel pohřební služby je:
• Moravská pohřební služba s.r.o., IČ: 26878186
• Pohřební služba Requiem, IČ: 61577073
-obec uzavírá smlouvy o nájmu hrobového místa na tlecí dobu, tzn. Smlouvy o nájmu hrobových
míst jsou uzavírány na dobu 12 let, smlouvy o nájmu urnových míst jsou uzavírány na dobu 10
let
- cena za pronájem hrobového místa je 7,-Kč/m2/rok, cena za služby spojené s pronájmem
hrobového místa (udržování travnatých ploch, čištění chodníků, vývoz odpadů...) je 20,-Kč/rok
Požadované dokumenty přikládáme v příloze.

(4). Školka a Škola, senioři Poskytovatel a Provozovatel stravování název a ičo
společnosti která zajišťuje školní stravování
Odpověď 4:
Školní stravování zajišťuje ZŠ a MŠ Údolí Desné, IČ: 71340874

(5). Poskytovatel sociálních služeb pro seniory název Domova pro seniory a ičo
Poskytovatele sociální služby, jaký tip sociální služby poskytujete
Odpověď 5:
Poskytovatel sociálních služeb pro seniory sídlící v obci Sobotín je Diakonie ČCE – středisko
v Sobotíně, IČ: 42766214,
nabízené služby:
domov se zvláštním režimem
domov pro seniory
odlehčovací služba
osobní asistence
dům na půl cesty

Obec Sobotín vlastní a provozuje Dům s pečovatelskou službou

nabízené služby:
pomoc při osobní hygieně
nákup
úklid
praní
pochůzky apod.

Odpověď byla odeslána dne 16. 11. 2020.

