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Odpov�� na žádost o poskytnutí informace podle zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu 
k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
                   
 
Dne 14.05.2018 obdržela Obec Kostelec u Holešova, zastoupená starostou obce Ing. Petrem Hlobilem, 
Vaši žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� (InfZ) v tomto zn�ní: 
„Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném p�ístupu k informacím Vás tímto žádám o informace 

ohledn� redak�ní rady periodika KOSTKA, vydávaného obcí Kostelec u Holešova. Poskytnutí 

informací preferuji v elektronické podob� prost�ednictvím e-mailu.  

1. Kdo je a byl �lenem redak�ní rady periodika KOSTKA v aktuálním volebním období (tedy od 

11.10.2014 do sou�asnosti).  

2. Od kdy do kdy byly jednotlivé osoby �leny redak�ní rady periodika KOSTKA v tomto volebním 

období (tedy od 11.10.2014 do sou�asnosti).  

3. Na základ� jakého konkrétního právního �i administrativního úkonu (usnesení ZO �i RO, výb�rové 

�ízení, apod.) se jednotlivé osoby staly, �i p�estaly být �lenem redak�ní rady periodika KOSTKA.  

4. Jakou konkrétní funkci a konkrétní pravomoc má každý jednotlivý �len redak�ní rady periodika 

KOSTKA.  

5. Zda je n�který ze �len� redak�ní rady periodika KOSTKA vybaven pravomocí jednat samostatn� za 

zbývající �leny redak�ní rady.  

6. Zda jsou redak�ní radou po�izovány písemné zápisy z jednání, stanovisek a rozhodování redak�ní 

rady. Pokud ano, žádám o poskytnutí t�chto zápis� za toto aktuální volební období (tedy od 

11.10.2014 do sou�asnosti)“ 

 

V p�íloze Vám zasíláme:  
1. kopii dokumentu nazv. Pravidla pro vydávání zpravodaje obcí Kostelec u Holešova a Karlovice „ 

KOSTKA“, schválený usnesením �. 13/19 Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova dne 
24.06.2014, v�etn� t�í dodatk�, schválených usneseními Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova 
�. 9/7Z/2015, 16/17Z/2016 a 16/26Z/2018, v n�mž jsou uvedeny konkrétní funkce a pravomoci 
�len� redak�ní rady; 

2. vý�atek zápisu �. 4 zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova ze dne 17.02.2015, kde byla 
usnesením �. 8/4 schválena redak�ní rada ve složení Šárka Andrlíková – výkonný redaktor, RNDr. 
Marcela Pospíšilíková – pov��ený �len rady obce a Mgr. Michaela Mikešková – pov��ený �len 
kulturní komise.  

 
Dále sd�lujeme, že dle dokumentu uvedeného shora pod bodem 1. nevyplývá, že by n�který z �len� 
redak�ní rady byl vybaven pravomocí jednat samostatn� za zbývající �leny redak�ní rady. Není zde 



Bank.spojení: �S a.s.Zlín 
1483094359/0800 

I�: 00287342 E-mail: obeckuh@volny.cz 
Datová schránka: bs9bdhn 

Tel:  573 385 129 
         573 385 069 

�NB Brno 
94-8316691/0710 

DI�: CZ00287342 Internet: 
www.kostelecuholesova.cz 

Fax:  573 385 069 
 

 
 

ani uvedeno, že by m�ly být redak�ní radou po�izovány písemné zápisy z jednání, stanovisek a 
rozhodování redak�ní rady.  
 
 
 
Ing. Petr Hlobil, v.r. 
starosta obce         otisk razítka 
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