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Dodatečná informace č.1
k veřejné zakázce „Dlouhodobý úvěr na 42 mil. Kč“
Vážený pane, vážená paní
Zasíláme Vám dodatečné informace k veřejné zakázce na služby s názvem „Dlouhodobá úvěr na
42 mil. Kč“.
Dotaz č.1:
-

-

prosím o informaci, kdo provedl audit účetní závěrky 2011 – společnost – auditor – výrok
prosím o kontrolu/doplnění informací k investiční akci modernizace kulturního domu:
v období 2011/2012 probíhalo zateplení a výměna oken, celkové náklady dosáhly ? tis. Kč,
dotaci ve výši ? tis. Kč jste již obdrželi nebo prosím o informaci, kdy ji pravděpodobně
obdržíte, v roce 2012 jste z vlastních zdrojů investovali do modernizace interiéru
(restaurace, schodiště ?) ? tis. Kč, byly v kulturním domě provedeny další investice, jaké
investice se plánují pro další období + částka v tis. Kč ?
obnova věže kostela nebyla spolufinancovaná dotací ? dle veřejně dostupných informací
měla být oprava hradeb spolufinancovaná dotací ve výši ? tis. Kč ?

dotazy k výkazům k 30.11.2012:
- Investiční dotace: 3,089 mil. Kč: prosím na jaké projekty jste zinkasovali dotace a v jaké
výši ? pravděpodobně na vybudování sběrných míst (dotace ve výši 2,46 ? mil. Kč) ? a
další projekty + částka v tis. Kč?
- Kapitálové výdaje: 28,26 mil. Kč: prosím o konkretizaci akcí
- jaké byly celkové náklady na rekonstrukci objektu na MŠ Lánice ?
- ostatní záležitosti kultury (5,784 mil. Kč) – jaké byly nejvýznamnější akce + částka v tis.
Kč ? (pravděpodobně
se týká obnovy fasády věže kostela, včetně hradeb)
- využívání a zneškodňování komunálních odpadů (budovy/haly – 2,95 mil. Kč) – jaké byly
celkové náklady na
vybudování sběrných míst – v tis. Kč
- kapitola silnice, ostatní záležitosti pozemních komunikací a veřejné osvětlení – týkají se
nejvýznamnější
položky investice do Vlkovské ulice nebo byly realizovány nějaké další významné akce ?
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-

můj dotaz se týká
níže uvedených položek:
kapitola silnice – budovy/haly/stavby – 1,17 mil. Kč
kapitola ostatní záležitosti pozemních komunikací – budovy/haly/stavby – 2,32 M mil. Kč
kapitola veřejné osvětlení – budovy/haly/stavby – 1,87 mil. Kč
Přijaté úvěry a půjčky za období leden – listopad 2012: 11 086 tis. Kč: prosím o kontrolu
čerpání jednotlivých úvěrů: nákup pozemků (2,7 mil. Kč); rekonstrukce Vlkovské
(k 30.11.2012 čerpání ve výši 246 tis. Kč); rekonstrukce objektu na MŠ (6 479 T CZK),
zateplení KD (čerpání ve výši 1 661 T CZK).

Odpověď č.1:
Město Velká Bíteš Vám přílohou posílá požadované doklady:
- hlavní knihy - čerpání výdajů - kapitálové výdaje (položka rozpočtu 6121-6131) k 30.11. a k
31.12., kde jsou uvedeny investiční akce,
- tabulku s rozpisem uznatelných nákladů na akci zateplení v KD, dotace dopadla v roce
2012 (Kč 2 027 996,64),
- sestavu Plnění příjmů najdete mimo jiné i obdržené dotace v roce 2012. Na opravu fasády
kostela se posílal příspěvek Římskokatolické farnosti (Kč 410 tis. z Min.kultury, 250 tis.z
rozpočtu města),
- inventurní soupis úvěrů ke konci roku,
- audit 2012.
Dotaz č.2:
Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami.
Odpověď č.2:
Zadavatel upřesňuje:
Lhůta pro podání nabídek: do 1. února 2013 do 8.00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 1. února 2013 od 8.00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V případě jakýchkoli dotazů či nejasností
pavel.bednar@vbites.cz, mobil: 728 234 629.

kontaktujte

S pozdravem

Ing. Milan Vlček
Starosta města Velká Bíteš

Přílohy: Kapitálové výdaje k 31.11.2012
Kapitálové výdaje k 31.12.2012
Rozdělení způsobilých výdajů – zateplení KD
Plnění příjmů k 31.12.2012
Inventurní soupis – přehled o úvěrech
Audit 2012
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