VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE KOSTELEC U HOLEŠOVA ZA ROK 2016
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

§ 18 odst. 1 písm. a) zákona
Počet podaných žádostí:
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
3 x bylo rozhodnuto odmítnutí žádosti celé, 3 x o částečném odmítnutí žádosti
§ 18 odst. 1 písm. b) zákona
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
(z toho 1 odvolání opožděné); na základě včas podaných odvolání byla 2 rozhodnutí
potvrzena a 2 rozhodnutí zrušena a vrácena k novému projednání_______________________
§18 odst. 1 písm. c) zákona
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
Žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace soud nepřezkoumával.
§ 18 odst. 1 písm. d) zákona
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence_____________________________________________________________
§ 18 odst. 1 písm. e) zákona
Poěet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení
2 stížnosti se týkaly úhrady za poskytnutí informací, nadřízený orgán přikázal poskytnout
informace bezplatně z důvodu nepřesně definované položky v sazebníku úhrad za
poskytování informací;
4 stížnosti se týkaly chybějící stránky dokumentu či některých dokumentů, které měly být dle
textu přiloženy - tyto stížnosti povinný subjekt ihned vyřídil sám zasláním požadovaných
dokumentů;
1 stížnost se týkala postupu vyřizování žádosti - nadřízený orgán přikázal vyřídit stížnost
v souladu s právními předpisy;
1 stížnost byla stěžovatelem považována za neúplnou informaci, nadřízený orgán přikázal
poskytnout zbývající požadované údaje.___________________________________________
§ 18 odst. 1 písm. í) zákona
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Všechny podané žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.
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43 žádosti o poskytnutí informace byly podány jedním občanem, zastupitelem obce Kostelec u Holešova,
který požadoval tyto informace:
knihu přijatých a vydaných faktur za rok 2015;
kompletní podepsaný originální protokol o předání funkce starosty obce Kostelec u Holešova
(předávající Radoslav Pospíšilík a přebírající Ing. Petr Hlobil) a kompletní archivovaný originální zápis
zjednání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova č. 17, konaného dne 18.12.2013 včetně všech příloh,
které jsou součástí zápisu, nebo na něž se zápis odkazuje;
kompletní archivované originální zápisy zjednání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova č. 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 roku 2016 včetně všech příloh, které jsou součástí zápisu, nebo na něž se zápis odkazuje;
kompletní archivované originální zápisy zjednání Rady Obce Kostelec u Holešova č. 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 roku 2016 včetně všech příloh, které jsou součástí zápisu, nebo
na něž se zápis odkazuje;

kompletní archivované originální dokumenty vytvořené finančním výborem v tomto volebním období, tj.
zápisy zjednání, zápisy z kontrolních činností, usnesení, dokumenty z činnosti předepsané zákonem č.
128/2000 Sb. a podobné další;
aktuálně platnou verzi pasportu veřejného osvětlení obce Kostelec u Holešova včetně místní části
Karlovice;
kompletní smlouvu nebo smlouvy včetně všech příloh na zhotovení projektové dokumentace a
inženýringu na vybudování nového veřejného osvětlení v obci;
originální oboustranně podepsanou příkazní smlouvu s příkazníkem Stilt Project s. r. o., Přerov na výběr
zhotovitele, výběr poskytovatele bankovního úvěru a výběr poskytovatele technického dozoru stavby
„Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“;
kompletní originální Obecně závaznou vyhlášku obce Kostelec u Holešova č. 5/2009 účinnou ode dne
01.01.2010 včetně všech originálních příloh, které jsou součástí vyhlášky, nebo na něž se vyhláška
odkazuje;
kompletní originální Protokol o kontrole obce Kostelec u Holešova provedené Moravským zemským
archivem v Brně dne 14.07.2016;
zdrojový elektronický dokument ve formátu Eulumdat (ldt), z nějž byla pořízena tisková pdf verze
uvedená a publikovaná názvem „Požadavek na ST výpočet - příloha č. 7.pdf‘ jako součást zadávací
dokumentace VZ „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“;
zprávu o hospodářském výsledku ekonomického pronájmu obecního majetku - prostory školní kuchyně
a školní jídelny firmě Scolarest za období 1H16 (první polovina roku 2016) s detailním členěním na
jednotlivé nákladové a výdajové položky čerpané ze zaúčtovaných dokladů obce;
knihu přijatých a vydaných faktur za 1H16 (první pololetí roku 2016);
kompletní originální Protokol o kontrole obce Kostelec u Holešova provedené odborem veřejné správy,
dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR dne 21.06.2016, včetně všech originálních příloh;
informace, kde a kdy byly zveřejněny obcí výzvy na zakázky malého rozsahu schválené na veřejném
zasedání Zastupitelstva obce č. 15;
veškeré originální přijaté faktury od společnosti regiozona s.r.o. za období od 01.01.2016 do dne
poskytnutí dokumentů včetně veškerých originálních příloh či dokumentů, jež jsou předmětem fakturace,
nebo na něž se předmět fakturace odkazuje či vztahuje;
kompletní originální dokumenty vztahující se k akci „oplocení zahrady MS“ realizované v letních
měsících letošního roku (cenové nabídky dodavatelů, objednávky zadavatele, geometrické zaměření
pozemku, souhlas vlastníků sousedních pozemků, územní souhlas včetně podání, předávací protokoly
dodavatel, faktury dodavatelů za provedené práce a dodávky včetně všech originálních příloh, které jsou
součástí poskytovaných dokumentů, nebo na něž se dokumenty odkazují;
kompletní originální písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků uvedených v Protokolu o
kontrole č.j. MZA/KM-7593/2016;
veškeré originální přijaté faktury od dodavatele (dodavatelů) realizující akci „Výměna oken a dveří
objektu Sokolovny obce Kostelec u Holešova11 včetně veškerých originálních příloh či dokumentů, jež
jsou předmětem fakturace, nebo na něž se předmět fakturace odkazuje či vztahuje;
s ohledem na informaci obdrženou od UOHS - kompletní originální dokumenty písemné komunikace
mezi obcí Kostelec u Holešova a UOHS ve věci veřejné zakázky „Modernizace a rozšíření veřejného
osvětlení v obci Kostelec u Holešova11, vedenými mimo jiné pod č.j. P-1223/2016, sp. zn.
S0559/2016/VZ a podobně (vyžádání si dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření se k vyžádání
dokumentace, zahájení správního řízení a vyjádření se ke správnímu řízení) včetně všech originálních
příloh, které jsou součástí dokumentu, nebo na něž se dokument odkazuje;
s ohledem na informace obdržené od MV ČR, odboru ODK - kompletní a veškeré originální dokumenty
oboustranné písemné komunikace mezi obcí Kostelec u Holešova na straně jedné a MV ČR odborem
ODK na straně druhé ve věci „prověření zákonnosti sazebníku úhrad za poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., vydaného obcí Kostelec u Holešova - vyžádání si nezbytných podkladů a
stanoviska ve výše uvedené věci ze strany MV ČR, zaslání podkladů a vyjádření ve výše uvedené věci ze
strany obce Kostelec u Holešova, požadavek na doplnění o nové údaje ve výše uvedené věci ze strany
MV ČR, zaslání doplnění údajů ve výše uvedené věci ze strany obce Kostelec u Holešova včetně všech
originálních příloh, které jsou součástí dokumentu, nebo na něž se dokument odkazuje;
kompletní zaúčtované výnosové položky z účetnictví obce za období první poloviny roku 2016, mající
souvislost a návaznost na smlouvu uzavřenou se společností Scolarest - zařízení školního stravování,
spol. s r.o. (nájemné, tržby za externí strávníky, tržby za dopravu) a kompletní zaúčtované nákladové

položky z účetnictví obce za období první poloviny roku 2016, mající souvislost a návaznost na smlouvu
uzavřenou se společností Scolarest - zařízení školního stravování, spol. s r.o. (náklady na elektrickou
energii, náklady na vodné a stočné, náklady na plyn, náklady na revize, náklady na opravy, náklady na
připojení k internetu, odpisy nemovitostí, náklady na pohonné hmoty a provozní kapaliny vozidla,
náklady na opravy vozidla, silniční daň, náklady na pracovníka rozvážejícího stravu a další náklady
související s údržbou, opravami, rozšiřováním či investicí do pronajímaných prostor;
veškeré smlouvy o pronájmu nebytových prostor v Domě služeb čp. 58 v obci Kostelec u Holešova, jež
jsou uzavřeny mezi obcí a nájemcem a jsou platné pro roky 2015 a 2016;
kompletní originální dokumenty oboustranné písemné komunikace mezi obcí Kostelec u Holešova a
uchazeči ve věci veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na výstavbu - Modernizace a rozšíření veřejného
osvětlení v obci Kostelec u Holešova“ za období od 13.09.2016 do dne poskytnutí informace;
kompletní originální dokumenty, které vznikly nebo byly podepsány, nebo byly předány či převzaty
v období od 13.09.2016 do dne poskytnutí informace ve věci veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na
výstavbu - Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova11, a to mezi obcí
Kostelec u Holešova na straně jedné, uchazeči předmětné veřejné zakázky na straně druhé a naopak, a to
včetně všech originálních příloh, které jsou součástí dokumentu, nebo na něž se dokument odkazuje;
chybějící položky v zaslané tabulce „vyúčtování Scolarest11 v části zaúčtované nákladové položky
z účetnictví obce za období od 01.09.2015 do 31.12.2015, mající souvislost a návaznost na smlouvu
uzavřenou se společností Scolarest - zařízení školního stravování, spol. s r.o. (smlouva ze dne
25.06.2015 o nájmu prostor sloužících podnikání a podnikatelském pronájmu věcí movitých) - náklady
na elektrickou energii, náklady na vodné a stočné a náklady na plyn;
v návaznosti na informaci obdrženou od UOHS - kompletní originální dokument „Rozhodnutí11 ve věci
veřejné zakázky „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova11, vedené pod
sp. zn. S0559/2016/VZ, vyhotovený ÚOHS a odeslaný dne 20.10.2016 do datové schránky obce
Kostelec u Holešova včetně všech originálních příloh, které jsou součástí dokumentu, nebo na něž se
dokument odkazuje;
v návaznosti na informaci obdrženou od Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly kompletní originální dokument stanoviska MV ve věci „zákonnost sazebníku úhrad za poskytování
informací vydaného obcí Kostelec u Holešova11 včetně všech originálních příloh, které jsou součástí
dokumentu, nebo na něž se dokument odkazuje;
podané nabídky všech šesti uchazečů (ELKOV elektro a.s., EMKaD spol. s r.o., Energy Solutions and
Savings s.r.o., ACP AuComp CZ, s.r.o., ELPIK s.r.o., SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.) veřejné
zakázky "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova" zveřejněné na profilu
zadavatele dne 05.08.2016 v tomto rozsahu dokumentů od každého uchazeče - krycí list nabídky
(příloha č. 1 dokumentace VZ), výkaz výměr (příloha č. 4 dokumentace VZ resp. příloha č. 1 SOD),
technické parametry svítidel (příloha č. 6 dokumentace VZ) a seznam referenčních prací (požadavek z
bodu 11.7.1 Zadávací dokumentace VZ).

1 žádost byla podána právnickou osobou se sídlem v Praze, která se dotazovala na investiční plány obce pro
rok 2016, resp. Seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2016 a budou financovány
z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
2 žádosti byly podány fyzickými osobami, jejichž bydliště není v Kostelci u Holešova, a tyto se dotazovaly
na vztah obce Kostelec u Holešova ke společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a na čísla bankovních
účtů obce Kostelec u Holešova a darovací smlouvu uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je obec
Kostelec u Holešova dárcem.
Žádosti o poskytnutí informace podané ústně nebo telefonicky byly vyřizovány bezprostředně, nejsou
evidovány a nejsou v souladu s ust. § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty v této výroční zprávě.

Tuto výroční zprávu vzala na vědomí Rada obce Kostelec u Holešova na své schůzi dne 13. 02. 2017,
usnesení č. 5/4R/2017

V Kostelci u Holešova dne 14. 02. 2017
" 7 /'
Ing. Petr Hlobil v. r.

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova

starosta obce
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 02. 2017
Sejmuto z úřední desky dne:

03. 03. 2017

