
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 a dokumenty:

1. Objednávku (se společností UPOSS spol. s r.o.) vztahující se k zpracování Projektové dokumentace
pro dodatečné povolení stavby „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Hole-
šova“, vč. zajištění všech dokladů a jednání se státní správou. 
2. Smlouvu (se společností UPOSS spol. s r.o.) vztahující se k zpracování Projektové dokumentace pro
dodatečné povolení stavby „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“,
vč. zajištění všech dokladů a jednání se státní správou.
3. informaci: Jaká je sjednaná cena včetně DPH (se společností UPOSS spol. s r.o.) za zpracování
Projektové dokumentace pro dodatečné povolení  stavby „Rekonstrukce vzduchotechniky školní  ku-
chyně ZŠ v Kostelci u Holešova“, vč. zajištění všech dokladů a jednání se státní správou? 
4. Zápis z jednání Rady Obce Kostelec u Holešova nebo Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Kostelec
u Holešova obsahující schválení zpracování (společností UPOSS spol. s r.o.) Projektové dokumentace
pro dodatečné povolení stavby „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Hole-
šova“, vč. zajištění všech dokladů a jednání se státní správou
5. informaci: Které subjekty byly osloveny? ve věci zpracování nabídky Projektové dokumentace pro
dodatečné povolení stavby „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“,
vč. zajištění všech dokladů a jednání se státní správou

K bodu  1  žádosti  bylo  sděleno,  že  se  jedná  o  opakovanou  žádost,  na  kterou  bylo  reagováno
rozhodnutím  o  odmítnutí  části  žádosti,  doručené  povinnému  subjektu  dne  06.01.2022.  Tento
dokument byl odmítnut z důvodu neexistence. V odůvodnění rozhodnutí bylo uvedeno: „Objednávka
nebyla  vystavena,  bylo  domluveno  ústně  přímo  uzavření  smlouvy  o  dílo.  Proto  tuto  informaci
z důvodu její neexistence odmítáme.“ Na této skutečnosti se nic nezměnilo.

K bodu 2 žádosti byla poskytnuta smlouva, vztahující se ke zpracování projektové dokumentace pro 
dodatečné povolení stavby „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ 
s anonymizací podpisů.

K bodu 3 žádosti sdělena výše ceny – 196.476,- Kč. 

K bodu 4 žádosti byl poskytnut zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 2/2022 s anony-
mizací osobních údajů a podpisů.

K bodu 5 žádosti bylo sděleno, že byla oslovena jen společnost UPOSS, spol. s r. o., Uherskobrodská
962, 763 26  Luhačovice,  IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918.

Rozhodnutím o odmítnutí části žádosti bylo odmítnuto poskytnutí osobních údajů a podpisů. 
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