
VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE KOSTELEC U HOLEŠOVA ZA ROK 2015 

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
§ 18 odst. 1 písm. a) zákona 

Počet podaných žádostí: 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  

 

8 

0 

§ 18 odst. 1 písm. b) zákona 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 
 

0 

§ 18 odst. 1 písm. c) zákona 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled 

všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením o 

právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

Žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace soud nepřezkoumával. 

 

 

 

 

 

0 

§ 18 odst. 1 písm. d) zákona 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 

 

0 

§ 18 odst. 1 písm. e) zákona 

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení 

Důvodem podání stížností bylo neúplné poskytnutí informací, jejich zaslání s malým 

zpožděním, nezveřejnění informace na úřední desce. Povinný subjekt stížnostem sám 

vyhověl a nedostatky odstranil. 

 

4 

§ 18 odst. 1 písm. f) zákona 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona  

Všechny žádosti o poskytnutí informace byly podány jedním občanem, zastupitelem obce Kostelec u 

Holešova, který požadoval tyto informace: 

- kompletní písemné zápisy z jednání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova (ZO), a to včetně 

zvukových záznamů  

- kompletní zápisy z jednání Rady Obce Kostelec u Holešova (RO) 

- kompletní zadávací dokumentace výběrových řízení vyhlášených v tomto volebním období, tedy od 11. 

10. 2014 

- protokoly o jmenování členů a náhradníků hodnotících komisí výběrových řízení vyhlášených v tomto 

volebním období  

- protokoly hodnotících komisí výběrových řízení vyhlášených v tomto volebním období 

- podepsané smlouvy s vítězi výběrových řízení vyhlášených v tomto volebním období  

- smlouvy a dodatky smluv se spolky obce Kostelec u Holešova uzavřené v tomto volebním období 

- smlouvy a dodatky smluv související s prodejem, pronájmem a nakládáním majetku a financí obce 

Kostelec u Holešova v tomto volebním období 

- aktuální verze interních pravidel, směrnic, pravomocí a pověření závazných pro ZO, RO, starostu obce a 

zaměstnance obce 

- veškeré smlouvy, dodatky smluv a dohody uzavřené mezi obcí Kostelec u Holešova a TJ Moravan 

Kostelec u Holešova 

- veškeré souhlasy obce Kostelec u Holešova vůči TJ Moravan Kostelec u Holešova s užíváním a 

nakládáním movitého a nemovitého majetku obce  

- veškeré souhlasy obce Kostelec u Holešova vůči TJ Moravan Kostelec u Holešova s umisťováním 

provozoven, dočasných staveb a stánků na pozemcích a stavbách obce Kostelec u Holešova  

- veškeré souhlasy obce Kostelec u Holešova vůči TJ Moravan Kostelec u Holešova s umístěním 

stavby/staveb na pozemcích obce Kostelec u Holešova 



- kompletní zápis ze dne 22. 10 2015 o provedené kontrole obce Kostelec u Holešova auditorkou Ing. 

Hermanovou z Krajského úřadu Zlínského Kraje  

- kompletní zápis z jednání RO od č. 22/2015 

- zřizovací listinu Základní školy Kostelec u Holešova včetně všech dodatků  

- kompletní nabídku firmy NVB LINE s. r. o. včetně návrhu dopravních opatření, návrhu dopravního 

značení (projekt, realizace), návrhu přesných lokalit pro dopravní značení, cenového návrhu, atd, 

- kompletní zápis včetně příloh z jednání RO č. 23/2015  

- kompletní nabídku vítězného uchazeče, firmy ELKOPLAST CZ, s.r.o. tak jak byla předložena 

zadavateli na základě Výzvy ve výběrovém řízení "Kompostujeme v Kostelci u Holešova" 

-  kompletní nabídku jediného uchazeče, firmy SISKO spol. s.r.o. Přerov, tak jak byla předložena 

zadavateli na základě Výzvy ve výběrovém řízení "Panelová cesta Kostelec u Holešova" 

- kompletní nabídku vítězného uchazeče, firmy Ing. Petr Čelustka, tak jak byla předložena zadavateli na 

základě Výzvy ve výběrovém řízení "Obnova aleje v lokalitě Za debří" 

- kompletní nabídku vítězného uchazeče, firmy ŠUM&KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o., tak jak byla 

předložena zadavateli na základě Výzvy ve výběrovém řízení "Stavební úpravy' hasičské zbrojnice 

Kostelec u Holešova" 

- kompletní nabídku vítězného uchazeče, firmy DEHON s.r.o., tak jak byla předložena zadavateli na 

základě Výzvy ve výběrovém řízení "Rekonstrukce školní kuchyně ZS Kostelec u Holešova 

- kompletní zápisy z jednání RO a to včetně příloh od č. 24/2015 

- kompletní uzavřenou smlouvu o právní ochraně obce s DAS a to včetně všech podkladových materiálů, 

které o této problematice vznikly (nabídky, návrhy, upřesnění, popisy možností, objednávky, kalkulace, 

rozsah a podmínky plnění, písemná komunikace, atd.) 

- kompletní uzavřenou licenční smlouvu na programové vybavení pro tvorbu a evidenci usnesení 

zastupitelstva a rady obce a to včetně veškerých podkladových materiálů, které o této problematice 

vznikly (nabídky, návrhy, upřesnění, popisy možností, popisy funkcí SW, objednávky, kalkulace, 

rozsah a podmínky licence, písemná komunikace, apod.). 

- kompletní zápisy z jednání RO a to včetně všech příloh od č. 25/2015 

- kompletní zápis z jednání ZO č. 9 konaného dne 8. 12. 2015 a to včetně všech příloh 

 

Žádosti o poskytnutí informace podané ústně nebo telefonicky byly vyřizovány bezprostředně, nejsou 

evidovány a nejsou v souladu s ust. § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty v této výroční zprávě. 

 

 

 
otisk razítka města 

 

 

Ing. Petr Hlobil v.r. 

starosta obce           

 

 

 


