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DoUo 18, 10, 2022 ‘o]a4.
;«Ža ost dle zákona 106/1 999 Sb. o poskytnuti dokumentů

‚

obce Kostelec u Holešova.

žadatel: č.p. i, 768 43 Kostelec u Holešova,
datová schrBnka:

adresát žádosti: obec Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova č.p. 58, datová schránka: bs9bdhn

Kostelec u Holešova 18. řijna 2022

Ve smyslu zákona 106/1 999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás timto
žádáme o dokumenty obce Kostelec u Holešova v preferované elektronické verzi
(pdf) zaslané do datové schránky.

Požadované informace

1. Kompletní archivovaný originální zápis zjednáni RO (rady obce) Č. 19/2022 tak
jak byl vlastnoručně podepsán starostkou a místostarostou. Zápis žádáme zaslat
včetně všech originálních příloh, které jsou součástí zápisu, nebo na něž se zápis
odkazuje - včetně prezenční listiny.

Abychom předešli dvojímu výkladu naši žádosti, výše uvedené požadované
informace požadujeme jako právnická osoba, zastoupená osobou jednatele

i. Tedy o informace nežádáme jako soukromá fyzická osoba -

z titulu jeho:
- členství ve spolkových a společenských institucích a organizacich,
- předsednictví v zapsaných spolcích,
- jednatelských funkcí jiných právnických osob,
- funkcí statutárních zástupců jiných firem a společností, kde je takto veden,
- členství v tuzemských a mezinárodních obchodních společnostech,
- politických a aktivistických funkcich,
- uvedeni na volebních kandidátních listinách.

Žádáme, abyste tuto skutečnost respektovali. Žádáme Vás, aby při zpracováváni
naší žádosti nedocházelo k nadměrné a nadbytečné identifikaci osobních údaíů
iednatele naši společnosti, tak iak byl povinný upozorněn odvolacím orgánem -

Kraiským úřadem Zlínského kraje v dokumentu č.i. KUZL 75132/2021 ze dne 27.
říma 2021.
citace z dokumentu: „K obsahu napadeného rozhodnutí pak odvolací orgán musí
uvést, že žadatelkou o In formace byla obchodní společnost, nikoli osoba jejího
jednatele, proto jsou v napadeném rozhodnutí zcela zbytečně uvedeny
identifikační údaje tohoto jednatele. S ohledem na fakt, že tuto identifikaci
osobyjednající za právnickou osobu, která je žadatelkou a jejíž identifikační
údaje jsou podstatnými náležitostmi, povinný subjekt činí opakovaně, je
nepochybné, že dovětek v žádosti o informace byl namířen právě vůči této
nadbytečné identifikaci.“
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Jako žadatel, právnická osoba, jsme nenalezli na webu obce Kostelec u Holešova
právně korektní zápis z výše požadovaného zasedáni RO se všemi náležitostmi
vyžadovanými zákonem (5101 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.), včetně příloh k zápisu
či odkazů na něž se zápis odkazuje, a proto jsme nuceni volit tuto formu žádosti.
Zároveň si dovolujeme povinného vstřícně a proaktivně upozornit, že odkaz uvedený
na oficiálních obecních stránkách přesměrovává na aplikaci uzob.cz, ale zde nejsou
pro běžného čtenáře stránek k dispozici kompletni, právně validní zápisy včetně
příloh. K širšímu přístupu do zápisů (a tedy i k přílohám) je třeba přístupové jméno a
heslo do aplikace uzob,cz. Jako oprávněný, právnická osoba, jsme přístupové heslo
od povinného neobdrželi.

ateliér/kancelář: čp. —- 768 43 Kostelec u Holešova



!Obec Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova čp. 58

zastoupená jednatelem) ‚ nar.
768 43 Kostelec u Holešova čp.

číslo jednacĺ: Oprávněná úřední osobu Teleíon: e-mail: Datum:
OIJKUH-1071/2022 RNDr. Marcela Pospíšilílwv 724 184620 obcc@kostelecuholesovacz 18102022

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sk, o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obec Kostelec u Holešova, zastoupená starostkou obce RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou, obdržeLa
Vaši Žádost ze dne 18.102022 dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů, jej ímž předmětem je

kompletní archisovan originální zápis z jedná;zí RO (rady obce) č. 19/2022 tak Jak byl vlastnoručně
podepsán starostkou a mísiosta,-ostou. Zápis žádáme zaslat včetně všech originálních příloh, které
Jsou součástí zápisu, nebo na než se zápis odkazuje - i‘četně prezenční listiny.

V příloze zasíláme kopii zápisu zjednání Rady obce Kostelec u l-Iolešova Č. 19/2022 včetně všech
příloh a prezenční listiny.
Vzhledem k tornu, že dokumenty poskytujeme bez osobních údajů fyzických osob a s anonymizací
podpisů funkcionářů, vydáváme rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které přikládáme.

RNDr. Marcela Pospíši)íková
starostka obce

podepsáno elektronicky otisk razítka
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