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VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE KOSTELEC U HOLEŠOVA ZA ROK 2019 

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:  

24 x bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti z důvodu ochrany osobních údajů 

 

38 

24 

§ 18 odst. 1 písm. b) zákona 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

Vyhověno v souladu s ust. § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

 

1 

§ 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. 
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§ 18 odst. 1 písm. d) zákona 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 

 

0 

§ 18 odst. 1 písm. e) zákona 

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení 

2 stížnosti poukazovaly na neposkytnutí všech požadovaných dokumentů – těmto stížnostem 

zcela vyhověl Obecní úřad Kostelec u Holešova jejich úplným poskytnutím, l stížnost byla 

vyřízena sdělením upřesňujících informací. 

 

3 

§ 18 odst. 1 písm. f) zákona 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

Všechny podané žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě. 

 

 

 

36 žádostí o poskytnutí informace bylo podáno zastupitelem obce Kostelec u Holešova, a to jednak jako 

soukromou fyzickou osobou, nebo jako jednatelem a jediným společníkem právnické osoby a byly 

požadovány tyto informace: 

- kompletní archivované originální zápisy z jednání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova za rok 2019 

včetně všech příloh, které jsou součástí zápisu, nebo na něž se zápis odkazuje;  

- kompletní archivované originální zápisy z jednání Rady Obce Kostelec u Holešova za rok 2019 včetně 

všech příloh, které jsou součástí zápisu, nebo na něž se zápis odkazuje;  

- zápis o kontrole obce Kostelec u Holešova provedené auditorkou Ing. Hermanovou z Krajského úřadu 

Zlínského kraje; 

- zprávy o bezpečnostní situaci; 

- kniha přijatých a vydaných faktur za rok 2019; 

- dokumenty, týkající se vítězné nabídky uchazeče veřejné zakázky na akci „Oprava chodníků a sjezdů 

v obci Kostelec u Holešova“. 

 



1 žádost byla podána společností KAMIKA TRADING s.r.o., která se dotazovala, jakým způsobem zajišťuje 

obec Kostelec u Holešova výkon pověřence pro ochranu osobních údajů. 

1 žádost byla podána Spolkem pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ a byla požadována 

informace o subjektech Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. a jejich event. podáním nabídky ve 

smyslu veřejných zakázek. 

 

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 2/2020 dne 29.1. 2020  

 

V Kostelci u Holešova dne 11.2.2020 

 

RNDr. Marcela Pospíšilíková v.r. 

starostka obce 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.2.2020 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

  


