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Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů

           

Vážený pane,

dne 01.09.2016 obdržela Obec Kostelec u Holešova, zastoupená starostou obce Ing. Petrem Hlobilem, Vaši 
žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“), ve které žádáte:
1. o informaci, kde a kdy byly zveřejněny obcí výzvy na zakázky malého rozsahu schválené na veřejném 

zasedání Zastupitelstvem obce č. 15 dne 02.08.206 pod usneseními č. 5/15Z/2016, 6/15Z/2016 a 
7/15Z/2016;

2. o originální doklady potvrzující zveřejnění obcí výše uvedených výzev.

K bodu č. 1 sděluji, že žádná z výše uvedených výzev obcí zveřejněna nebyla. 
Výzvy na zakázky schválené usneseními č. 5/15Z/2016 – Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru na 
výstavbu „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“ a 6/15Z/2016 – Výzva 
k podání nabídky na výběr poskytovatele technického dozoru investora pro projekt „Modernizace a rozšíření 
veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“ byly zveřejněny na základě příkazní smlouvy příkazníkem 
STILT PROJECTS s.r.o., Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov.
Tato příkazní smlouva Vám byla zaslána dne 22.07.2016 na základě Vaší dřívější žádosti o poskytnutí informace 
dle „InfZ“.
Výzvu na zakázku schválenou unesením č. 7/15Z/2016 – Výzva k podání nabídky na akci „Proměna školní 
zahrady a prostoru přilehlého k ZŠ Kostelec u Holešova“ nebylo nutné zveřejňovat v souladu se Směrnicí 
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou Zastupitelstvem obce Kostelec u Holešova. 

K bodu č. 2 uvádím, že vzhledem k tomu, že obec Kostelec u Holešova žádnou z uvedených výzev 
nezveřejňovala, neexistují Vámi požadované doklady, a proto Vám je nemohu poskytnout. O částečném 
odmítnutí Vaší žádosti je vydáno rozhodnutí.

Ing. Petr Hlobil, v.r.                                                                 
starosta obce otisk razítka

(dokument je opatřen elektronickým podpisem)
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