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Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí dokumentů obce Kostelec u Holešova.

žadatel: soukromá fyzická osoba

adresát žádosti: obec Kostelec u Holešova, DS:

Kostelec u Holešova 21. října 2022

V zápise Rady obce č. 18/2022 konané dne 3. 0.2022 je v bodě 5 uvedeno oznámení radního
Hlobila „o poruše některých světel VY, na kterou radní Marek (který je zároveň
zaměstnancem zhotovitele VO firmy ETMONTA s.r.o.) reagoval, že „se bude řešit
4.10.2022“.

5 Diskuze-různé A

diskuze:

Pospíšilíková M.: nabídka na vzlet dronu a snímky bodů zájmu, objednáno
Hlobil P. st: porucha některých světel VO
Marek T. : bude se řešit 4. 10.2022
Pospíšilíková M.: fixace energií obce je do 37.122023
Marek T. : je třeba reklamovat opravy střechy na fotba/oých šatnách

Přílohy (0): V

V zápise Rady obce č. 19/2022 konané dne 17.10.2022 jev bodě? uvedena informace
radního Marka, že „porucha světel souvisí s poruchou podzemního kabelu mezi dvěma
světly “. K této věci radní Hlobil uvedl, že „ to může souviset s přejezdy těžké techniky na
stavební parcelu, do zimy by měla být oprava provedena “. Radní Pospíšilíková k věci dodala,
že „pro novou RO budef Etmorna připravena nabídka na opravit

7 Diskuze - různé A

diskuze:

Marek T.: porucha světel souvisís poruchou podzemního kabelu mezi dvěma svět/y
Hlobil P.: může souviset s přejezdy těžké techniky na sta vební parce/u, do zimy by měla být
oprava provedena
Pospíšilíková M. : pro novou PO bude Í Etmonta připravena nabídka na opravu

Přílohy (0): V

V návaznosti na tyto zveřejněné informace a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím Vás tímto žádám o dokumenty obce Kostelec u Holešova
v preferované elektronické verzi (pdf).
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Požadované informace:

1. Kdy a jakým způsobem obec oznámila zhotoviteli VO (ETMONTA s.r.o.) vadu plnění
díla, jak je popsáno výše v zápisech RO?

2. Kdy zhotovitel započal s odstraněním vady a zda zhotovitel dodržel termín (do 3 dnů,
resp. do 24 hodin u havárie) předepsaný v či. XIII odst. 7 uzavřené smlouvy o dílo?

3. Kdy zhotovitel odstranil vadu a zda zhotovitel dodržel termín (do 7 dnů, resp. do 48 hodin
v případě havárie) předepsaný v či. XIII odst. 7 uzavřené smlouvy o dílo?

4. Zhotovitelovu nabídku opravy pro novou (aktuální) RO, jak v bodě 7 RO č. 19/2022
přislíbila p. Pospíšilíková.

5. Zda byly vůči zhotoviteli uplatněny sankce uvedené v Čl. XV odst. 6. Pokud ano, vjaké
výši. Pokud ne, z jakého důvodu obec nepostupovala dle uzavřené smlouvy o dílo.

6. Jakým způsobem Rada obce řešila v tomto případě konflikt zájmů radního Marka, který
má hájit zájmy obce vyplývající zplnění uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem VO na
straně jedné, a Ing. Tomášem Markem jako zaměstnancem společnosti ETMONTA s.r.o.
hájícím zájmy zaměstnavatele a zhotovitele VO pro obec na straně druhé.

7. Odpovědi na výše uvedené otázky žádáme doložit písemnými dokumenty.
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«‚;;* Obec Kostelec ti Holešova

768 43 Kostelec ti Holešova čp. 58

(islo jednací: ()prá‘něná úřcdni osoba l‘elefon: c—mail; Datum:
OIJKIIll_l 131/21)22 Mgr. AIc Pospišilik 724 184 620 ohcců‘kostelecuholesnva.c,. 4.112022

Odpověď mi žádosl o pokyInuIí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, veznění pozdějších předpisů

Obec Kostelec u I Iolešova, zastoupená starostou obce Jiřím Čúzy, obdržela dne 21.10.2022 Vaši žádost
dle zákona 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k ínibrtitacíiii ve znění pozdějších předpisů. kde
požadujete informace

I. KUj‘ a Jok ť,,, :pu.oheni o/CC o:númi/c: :hoíoi‘iieli l‘Y) (ETAIQ,VT‘l sin.) i‘c«lu p/nůiii dilii, Jok/c
pOS(U1() IL I tipis€‘c‘h RQ?

2. AUt diolo i‘uc/ :upoecit s c)clslnuiénwI i‘ucň‘ U :Uci :/inlm‘ile/ dodržel (emu,; (clo 3 c/nic, resp. c/c, 24 hut/in
ji havárie) j)meclejJscnzV V vl. Alí! cucls!. 7 ‚ccn‘řene .wuilouitj o clilo?

3. Kdy zhOít)l‘iiCl ot/sírami vcítIti ti ;clci :hoioi‘iiel c/odi‘žt/ Wi‘iiiiii (do 7 duu, resp. clo 48 lindou i‘ pí iJ)ctclů
havárie) pltedepscuzv i‘ vl. .klíl ot/si. 7 zcca‘řeize sni/outy ü (líto?

4. Zhowvielovu nohu/ku c4n‘cíii‘ pi‘u notou (akt uálni,s RQ. Jak t‘ hocM 7 R() Č. 192022 pi‘islíhila p.
Pospíšilíko iá.

5. Zc/ci hi‘/i‘ t‘uůi hO!Ol‘I(elI iiplci(iiOin: sciiikee iii‘ecleiie V ČtA V od‘O. 6. Pokud wio, t‘Jaké VĽÝ?, Pokud
ne, /cikÝho c/uvodit obec‘ iueposiuipovci/cc cl/ť ICC(1PL‘??C snu/niny o clilo.

6. .Jiikun :puobemn Rad o/ke ře.ilcz i‘ (trnuto !/ípclclL konflikt :ájnzu mtulniho Mamku, kíe,ý ii?ct licjií

:ápnv o/ke vvpIi‘c t/itf pluiéizi icíit‘it‘,t suitou tt‘ o cli/o se zkuto ilie/em tY) na sncniŮ Jedné, ti Ing.
7‘Ofl?ášeI?i í1‘lamkenu jako :cinusínaicc‘upi s)‘)d)/eciioSui /ELÍQ,VT.4 .‘. p o. háJíc-inu zájmy duu)1CVlP?(uitUtlC (I

:l,oioviiele I ‘() 7)1V ‚>hec‘ ‚ul virt uié c/in/le,

7. (Ä/po iČcli iiii it.Ie iět‘eu/c‘izé o/cizki‘ žáclčunc c/o/c ži! /)íselnnÝmlui c/oki,,,;euuit.

K Vaší žádosti ;‚osk tujenic iasledtijicí mloniiace:

K bodu I až 3
Po zj štěti í. že nesvíU některá z.e světci V( ) oznámil ta istostarosta obce Ing. HIobi I tuto skutečnost Ing. Tomáši
Markovi ti požádal ho, ať zhotovitel VC firma [‘1nioiita zjisti příčinu. Pracovnici Iimiy na základě mstu ilio šetřeni

ti měření v slovili podezřeiii ta přentšeni jedné Íze podzemního kabelového vedeni mezi dvěma světly laku
předpokládané ni ísto přerušeni podzetttn ilio vedeni byl označen prostor vjezdu na soukromou parcelu. na které

Itank.spojcni: (‘S ‚‚s/Iiii I(‘: (01287312 I—nitit: sbcc‘ci koselcculioIcoa.c, I cI: 573 385 12‘)
14830943 5908ÚO I )aIo á schránka: bs9hdlin 573 385 1(W)
(‘NH Brno I )I(“ (‘/1(0287342 Intcrncr .koslclccuhoicso‘-,t.c, I:a\: 573 385 ((69
94—83 I 6691/1(71 t)



probíhají stavební práce a pohybuji se zde těžká vozidla stavby. Pokud se lato skutečnost potvrdí, což je možné
pouze obnažením podzemního kabelového vedení VO, nejedná se o vadu plněni díla ze strany zhotovitele.

K bodu 4:
Nabídka ještě nebyla (bručena.

K bodti 5:
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše nebyla sankce uplatněna.

K hodu 6:
Nejedná se o konflikt zájmů.

K hodu 7:
Písemné dokumenty k řešeni poruchy světel VO, vyjma skutečnosti zaznamenaných v zápisech ze
schůzi RO Č. 18/2022 a 19/2022. které má žadatel k dispozici, nejsou.

Mgr. 4ieš Posiši1k
rn ístotarosta obce OBEC KocieC ‘i HOICŠOVfl

‘76843 KOSIPIrC U unIu4OVR

tot. 124 t4 620

lhuik.pojcni: (5 as/Un (: 00287312 L—mill ihcckultuutIncz 1cl 573 385 129
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ČNB Brno l)IĹ (.7(10287342 Internet: LaN. 573 385 ((6‘)
94—8316691i1 71 tI w . kote lcculioIco tt /


