Poskytnutí informací na základě žádosti dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
Dle pořadí jednotlivých bodů poskytujeme následující informace:
1. Jednání na téma „Nedostatečná kapacita ZŠ ve školním roce 2014/2015“ konané dne
13.6.2012 se zúčastnili tyto osoby:
za Obec Podolí: Ing. Eliáš Vítězslav, PhDr. Milan Tříska, Ing. Oldřich Málek, Ing. Radek
Boček, Mgr. Hana Richterová,
za ZŠ a MŠ Podolí Mgr. Jana Pytelová, Miroslava Lípová.
Obecní úřad Podolí nemá informaci, kdo z těchto osob má vzdělání stavebního inženýra,
tyto informace obecnímu úřadu nepřísluší zjišťovat a ani sdělovat.
2. Požadovanou informaci nemůžeme sdělit, není jasná definice pojmu „odborník“ ve Vaší
otázce.
3. Předmětem projektu je návrh novostavby modulární mateřské školy v Podolí u Brna.
Objekt bude jednopodlažní, nepodsklepený se sekundární plochou střechou. V objektu
se budou nacházet dvě samostatná oddělení školky s celkovou kapacitou 56 dětí (28
dětí/ 1 oddělení).
4. Příjezd a odjezd k objektu MŠ bude řešen po stávající účelové komunikaci, parkování aut
bude řešeno prostřednictvím nových 15-ti parkovacích míst a po krajnici účelové
komunikace. Obsluha sběrného dvora bude dočasně řešena změnou organizace odvozu
kontejnerů a v budoucnosti přesunem sběrného dvora na jiné stanoviště.
5. Rozpočet stavby MŠ včetně její dopravní obslužnosti by neměl přesáhnout částku 15 mil.
Kč. Jeho přesnou výši budeme znát po veřejné soutěži na dodavatele stavby.
Stavba bude financována z rozpočtových prostředků obce. Obec podala žádost o dotaci
na stavbu z prostředků ROP JV. Potřeba krytí stavby úvěrem bude známa až po
vysoutěžení dodavatelské ceny stavby a rozhodnutí o dotaci.
6. Cena 160 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace byla vysoutěžena v řádné
veřejné soutěži. Na základě doporučení zpracovatele žádosti o dotaci na zlevnění stavby
pro větší procento úspěšnosti získání dotace, zastupitelstvo rozhodlo na svém únorovém
zasedání o změně projektu a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zpracování
projektové dokumentace jednopodlažní budovy MŠ. Žádná finanční ztráta nevznikla,
jednalo se o důvodné rozhodnutí Zastupitelstva Obce Podolí.
7. Bude se jednat o stavbu trvalou.
8. Sběrný dvůr není odkanalizován. K projektové dokumentaci i umístění MŠ se vyjadřovala
jak Krajská hygienická stanice, tak Odbor životního prostředí MěÚ Šlapanice. Žádný
z nich neshledal umístění MŠ v rozporu s příslušnými zákony a předpisy. Rozbor půdy
není požadován, na volném prostranství sběrného dvora není skladován nebezpečný
odpad.
9. Odůvodnění KHS neudělení výjimky je nedostatečná prostorová kapacita tříd MŠ
v budově ZŠ. Stanovisko KHS je k dispozici na OÚ Podolí nebo ZŠ a MŠ Podolí, kde
Vám za úhradu bude poskytnuta kopie.
10. Požadovanou informaci nemůžeme sdělit, Obecní úřad Podolí nedisponuje seznamem
dětí navštěvujících MŠ. Navíc sdělení jejich bydliště je v rozporu se zákonem na ochranu
osobních údajů.

