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Žádost zastupitele obce Kostelec u Holešova
dle zákona č. 128/2000 Sb. s požadavkem na vyřízení dle zákona č. 106/1999 Sb.
žadatel:

zastupitel obce Kostelec u Holešova, Ing. Petr Žůrek, narozen 5.12.1959,
č.p. 73 Kostelec u Holešova, petr.zurek@bigoriginal.cz, DS: 6wpxg4i
adresát žádosti: obec Kostelec u Holešova, obeckuh@volny.cz, DS: bs9bdhn
Kostelec u Holešova 6.9.2020
V zápise ze zasedání RO č. 10/2020 konaného dne 18.5.2020 je u bodu 4 uvedena příloha
s označením 10_A_Zápis o průběhu konkursu. Tento dokument vystavený v on-line zápise na
uzob.cz neobsahuje 8 zákonem předepsaných podpisů, takže není zřejmá právní validita
tohoto dokumentu. Dne 15.6.2020 byl na základě InfZ poskytnut originální zápis z jednání
RO č. 10/2020, ale k bodu 4 nebyla poskytnuta dokonce vůbec žádná příloha. Na základě
těchto skutečností žádám dle §82 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., jako zastupitel obce
Kostelec u Holešova, o poskytnutí nížeuvedených informací. Preferuji poskytnutí v
elektronické verzi (pdf) do datové schránky. Informace požaduji vyřídit způsobem a ve
lhůtách dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to na základě
stanoviska č. 1/2016 MV ČR ODK ze dne 13.4.2016.
Požadované informace:
1. Originální, plnohodnotný a všemi členy konkursní komise podepsaný „Zápis o průběhu
konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola, Kostelec u Holešova, okres
Kroměříž“ ze dne 12.5.2020.
2. Originální, plnohodnotný a všemi členy konkursní komise podepsaný „Zápis z jednání
konkursní komise ze dne 10.3.2020“, který je uveden jako příloha dokumentu popsaného
v prvním bodě.
Dovoluji si povinného proaktivně upozornit, že v návaznosti na stanovisko č. 1/2016 MV ČR
ODK očekávám od statutárního zástupce obce Kostelec u Holešova poskytnutí odpovědi a
navazujících dokumentů do 15 dnů.
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