
Omluva starostky obce — doplňující informace pro zastupitele 7. /€ ii /

Dne 20.7.2022 byla do datové schránky obce doručena výzva spol. ABy flow s.r.o. ke zpětvzetí výroku

a k omluvě za výrok, který starostka obce pronesla na zasedání ZO č. 27, konaném 25.5.2022v diskuzi

k bodu 7. „Schválení zhotovitele stavby Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně Zš v Kostelci u

Holešova“ Výrok starostky obce je zveřejněn pouze na videozáznamu zasedání ZO č. 27 pořízeném

soukromou osobou Ing. Petrem Žůrkem a zní: kontrolu mimochodem vyvolal první zhotovitel té

stavby, který na nás poslal kontrolu stavebního úřadu

Po ověření skutečností na sO MÚ Holešov a zvážení dalších okolností se starostka obce rozhodla

omluvit.

Výrok “Kontrolu mimochodem vyvolal první zhotovitel té stavby, který na nás poslal kontrolu

stavebního úřadu“ beru zpět. Zároveň se prvnímu zhotoviteli stavby tímto omlouvám.

Pro objasnění širších okolností celé této kauzy zastupitelům, připojuji další informace:

Podnět na kontrolu stavby „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně Zš v Kostelci

u Holešova“ podala právnická osoba, která měla v době podání podnětu na SÚ MÚ Holešov (23.8.2021)

a dosud má stejného jednatele jako první zhotovitel stavby, který v době realizace stavby prvním

zhotovitelem zastával funkci stavbyvedoucího. V době podání podnětu na SÚ MÚ Holešov právnická

osoba, která podala podnět, právně zastupovala na základě plné moci (citace textu Plné moci) ....ve

věci SOD „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně Zš v Kostelci u Holešova“ ze

dne 5.2.2021 uzavřené mezi ABV flow s.r.o. coby zhotovitel a Obcí Kostelec u Holešova coby

objednatel, a věcí s tím spojených a navazujících vůči Obci Kostelec u Holešova (konec citace) a to

až do 31.8.2021.

Konkrétní informace uvedené v podnětu naSU MÚ Holešov (jako citace „Sdělení SÚ“ ke stavbě ze dne

1.3.2021, informace o pracích realizovaných na stavbě, obsahu projektové dokumentace atd.) měli

v době podání podnětu v plném rozsahu k dispozici pouze objednatel stavby, první zhotovitel stavby,

druhý zhotovitel stavby, TDI a AD. Částí informací disponoval i Sú MU Holešov. Do termínu podání

podnětu právnickou osobou (tj. do 23.8.2021) obec, druhý zhotovitel, TD(, AD ani SÚ MÚ Holešov

právnické osob, autoru podnětu na SÚ, žádné informace použité v podnětu podaném na SÚ
neposkytli, autor podnětu o tyto informace do doby podání podnětu na SÚ MÚ Holešov subjekty

s povinností poskytovat informace dle informačního zákona ani nežádal. Zdrojem těchto informací

tak mohl být pouze první zhotovitel stavby.


