
Obecní úřad Kostelec u Holešova
             768 43 Kostelec u Holešova čp. 58 

Doprovodná informace k žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)

Obecní  úřad  Kostelec  u  Holešova  obdržel  žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  InfZ jejímž
předmětem je poskytnutí těchto dokumentů:     

1. Originální oboustranně podepsaná Smlouva o dílo se společností PSM Plus s.r.o. IČO 29183294
jako vítěze veřejné zakázky (dále jen SoD), který byl schválen usnesením ZO č. 5/5Z/2019. 
2. Originální, v účetnictví obce zaúčtovanou, fakturu – daňový doklad vystavený společností PSM
Plus s.r.o., kterou byla vyúčtována zakázka „Oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec u Holešova“
dle čl. VI odst. 2 SoD. Pokud byla faktura uhrazena, požadujeme o doložení patřičným dokladem. 
3. Veškeré originální dokumenty, které jsou dle SoD součástí faktury, nebo na základě nichž je dle
SoD zhotovitel oprávněn vystavit fakturu-daňový doklad. Těmito dokumenty se kromě jiného rozumí: 
Protokol (SoD čl. XII odst. 2)
Zápis (SoD čl. XII odst. 4 a 5)
Doklady o řádném předání díla (SoD čl. XII odst. 7)
stavební deník
fotodokumentace.
4. Originální doklad o převzetí staveniště (SoD čl. IX odst. 1). 
5. Originální doklad o zahájení stavebních prací (SoD čl. IX odst. 1). 
6. Zda existují dodatky či změny SoD od schválení ZO usnesením č. 5/5Z/2019. Pokud ano, žádáme o
poskytnutí příslušných dokladů či dokumentů. 
7. Zda existují dodatky či změny projektové dokumentace od jejího schválení na zastupitelstvu obce č.
4 usnesením č. 10/4Z/2019. Pokud ano, žádáme o poskytnutí příslušných dokumentů.
8. Zda obec uplatňovala vůči zhotoviteli práva z vadného plnění dle čl. XIII. SoD. Pokud ano, žádáme
o poskytnutí příslušných dokladů či dokumentů. 
9. Zda obec uplatňovala vůči zhotoviteli některé ze sankčních ujednání dle čl. XV. SoD. Pokud ano,
žádáme o poskytnutí příslušných dokladů či dokumentů. 
10. Originální doklad projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
11. Originální doklad Kolaudačního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.
      

V zákonné lhůtě byly požadované dokumenty poskytnuty.
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