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Dne 06.12.2022 obdržela Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec (dále též „povinný 

subjekt“) Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o svobodném přístupu 

k informacím“). 

 

Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí informací: 

 

1. Postup „rekonstrukce bytových jednotek v objektu Základní školy v Českém Rudolci“ 

který byl předán vedení ZŠ a MŠ Český Rudolec dle bodu 5. Usnesení rady obce č. 4/2022 ze dne 1. 

3. 2022. 

2. Kdo byl zadavatelem zakázky a kdo byli dodavatelé prací na „rekonstrukci bytových jednotek 

v objektu Základní školy v Českém Rudolci“? Jaký byl způsob zadání zakázky? (přímo, otevřenou 

výzvou, uzavřenou výzvou …)? Za zadavatele uvést konkrétní fyzickou osobu, která z titulu svého 

postavení zadala práci za veřejný subjekt. 

3. Objednávku a smlouvu mezi zadavatelem a jednotlivými dodavateli stavebních prací na 

„rekonstrukci bytových jednotek v objektu Základní školy v Českém Rudolci“ 

4. Veškeré doposud obdržené faktury za materiál a práci k probíhající „rekonstrukci bytových jednotek 

v objektu Základní školy v Českém Rudolci“. 

5. Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích za období měsíců 07,08,09,10,11/2022 

vztahující se k probíhající „rekonstrukci bytových jednotek v objektu Základní školy v Českém 

Rudolci“ 

 

 

Povinný subjekt Vaši žádost o poskytnutí informací přezkoumal, a dospěl k závěru, že jsou 

dány důvody pro její odložení, neboť požadované informace se nevztahují k působnosti 

Základní školy a Mateřské školy Český Rudolec, ale k působnosti obce Český Rudolec. Obec 

Český Rudolec je majitelem nemovitosti a zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Český 

Rudolec. Rekonstrukce bytových jednotek realizoval vlastník nemovitosti.   

 

 



 

Dle ustanovení § 14 odst. 5, písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že 

pokud se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, ten žádost o 

poskytnutí informací odloží a tuto skutečnost sdělí žadateli. 

 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Naděžda Teclová 
ředitelka 
 


