
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“)

Obec Kostelec u Holešova obdržela žádost o poskytnutí informace dle zákona InfZ, kde se jedná o
tyto informace:

1. Úplnou naskenovanou kopii Smlouvy (včetně všech případných příloh, včetně všech případných
dodatků) na provádění autorského dozoru, vztahující se k zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova", kterou realizuje společnost KLASA
VTP s.r.o. 

2. Úplnou naskenovanou kopii Smlouvy (včetně všech případných příloh, včetně všech případných
dodatků) na provádění technického dozoru a koordinátora BOZP, vztahující se k zakázce „Rekon-
strukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova", kterou rea-
lizuje společnost KLASA VTP s.r.o. 

3. Všechny naskenované kopie faktur (včetně všech případných příloh) za provádění autorského do-
zoru na zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u
Holešova". 

4. Všechny naskenované kopie faktur (včetně všech případných příloh) za provádění technického  do-
zoru a koordinátora BOZP na zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní ku-
chyně ZŠ v Kostelci u Holešova". 

5. Všechny naskenované kopie Zápisů z kontrolních dnů (včetně všech případných příloh) k zakázce
„Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova", kterou
realizuje společnost KLASA VTP s.r.o.

6. Přehled všech plateb ze strany Obce Kostelec u Holešova ve věci zakázky „Rekonstrukce školní
kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova", a to v rozsahu: název subjek-
tu, IČ subjektu, datum platby, výše uhrazené částky. 

V zákonné lhůtě byly poskytnuty dokumenty uvedené v žádosti pod body 1, 2 a 5. 

Poskytnutí  dokumentů  uvedených  v žádosti  pod body  3,  4  a  6,  bylo  z důvodu  jejich  neexistence
rozhodnutím odmítnuto, stejně jako osobní údaje fyzických osob
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