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Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 1o6i 1999 sb,

V souladu s uVedeným zákonem žádám o poskytnutí následujících
informací:

1, v souvislosti se zakázkou na iechnický

dozor investora u realizace stavby
'Technická a dopravní
infrastruktura pro zástavbu RD v k.ri,_ Bílov", V ceně 189,300,Kč kdy tuto získal lng. Zbyšek Staé, který je
v příbuzenském Vztahu se starostou obce (konktrétně'
) a dle zákona ě.89/2012 Sb. (občanského

zákoníku)
§ 22 odst, 1 jej lze pokládat za osobu sobě navzájem blížkou,;;ž je také definováno Vzákoně
č.
1o/2oog
(trestní zákoník) a rovněž vyloženo v. Nálezu ijstávního
;;
áne 9, 7, 2018,
.n. li, Úš ěsslta u
soudním rozhodnutÍ tJstaVnÍho soudu Ús 2264113, a nikotiv "ouJ;
"p dle zákona 106/í 999
"
myrne starostou obce
1at oýto
'sia
sb, odpovězeno, že ,,nejedná se o střet zájmů, ing, zoýser
s' nen i osouou otixóu
oběanského zákoníku", žádám o poskytnutí následujícich iňformací:
"".rv.i" s z

,

,
,
-

jaké byly zadáVací podmínky této zakázky, kdo
o nírozhodoval,
jakým způsobem a kdy byla tato veřejná zakázka
na technický dozor vyhlášena, případně kdy a jak
byly osloveny osoby (fyzické, či právnické) s touto poptávkou obce,
t<otik' piip"lňY.i o*n
.
s požadovanými opráVněními VykonáVat
technický dozor

bylo osloVeno (konkíétně),
kolik subjektů a s jakým oprávněnlm podalo cenovou nabíjku, jaké
v
formě byly tyto nabidky doloženy
a V jaké ČasoVéposloupnosti, kdo toto administřoval a
zda o tomto existuje hodnověrny oe,u'z a :aoa*
o jeho doložení,
kdybyla sepsána smlouva mezí obcí a lng. zbyškem stašem a rovnéž
žádám poskytnutí jejího znění,
jakým zPŮsobem bYlo ověřeno,.že vybraŇ
doáavatel služby (iechnický oo.or. inu".iorá!'ri potr"ona
oprávnění na celý rozsah provádění technického dozoru i s
ohledem na skutečnost, zá zivnJstensxe
oprávněnÍ bylo lng. ZbyŠku. stašovi Vydáno kompetentním
úřadem dne 21.8.2o2o, a V odpovědi
starosty dle 106/1999 sb, je uvedeno, že autorizace lDoo je
dostateěná. Zda je tedý dŇateěná
na celou stavbu - tedy n€ zařÍzenÍ zajlšťujícíchodběr, úpravu,
akumulaci ooi,i."u "" .uoo uoov
Pro PotřebY obYvatelstva, PrůmYslu a zemědělatví. činnosti, stavby a zarízení
a odvádění odpadních vod a vod z atmosférických srZžeX Ž uzemi, zajišiujícipÚ"rlu,s*cn,
prir"'ř.i""y"n
zemědělských zón,
"O},tril'"n,
"

i

-

kdo toto za investora ověřoval a u jakých institucí? ze zákona
ě. 360/1999 sb. a informace

čKAl
nevyplýVá, že autorizace lDoo je dosiatečná,
jak má investor doloženo,-žl j: uš9 v souladu
s platnými normami? zda lze k tomu dodat případná
stanovjska (zÍskaná V době Před podpisem dokumentu
o sjednané zakázce na provaojnilecňnicr<eno
dozoru investora u výše uvedené stavby uzavřeného mezí
obcí a lng. zoystem'štasemi
osob,
"ip""eonv.l.,
jak tento technjcký dozor probíhal i s ohledem
na to, že lng. zbyšek staš údajně v době platnosti
smlouvy vykonával ěinnost v rámci zaměstnaneckého poměru
mimo jiné i v zahraničía během
pracovního týdne se většjnou zdržoval v místě pracovního
výkonu a zda k tomuto
žádám jejich doložení,
"*i.tuiira]n"rv

ja!ýT zpŮsobem a kdy bylj zastupitelé

"

informováni o možném střetu zájmu V souvislosii s danou
zakázKou (dle informace poskytnuté starostou podle zákona
106/1999 so.iu.ou]ě]oio r]oaňouerne
zdokumentováno (žádám poskytnutí tohoto záznamu)

2, Zjakého dŮVodu V rámci realizace_stavby
,,Technická a dopravníinfrastruktura pro zástavbu RD V k.ú. BíloV,,
bylo ukončeníněkterých staveb (např, vodóvodní řaa) p.ouei"nó
uJ r pozemku par. č.4528 kterýje v majetku
starosty) - kdy tato stavba byla provedena proražen lm poa
sirnici p'. e . Jo l olao
(Vše k.ú. Bílov)?

p

(

3, v souvislosti se skuteěnosti, že obec

zaměstnává

starosty a vzhledem ktomu, že starosta
Vystupuje dle zákona é, 128l2ooo Sb, o obcích rovněž jménem
zaměstnavatele žádám o podání informace
jakým zpŮsobem byli potencionální uchazeěio
zaměstnání informováni o možnosti získat toto pracovní
mÍŠtoo obce - zda se jednalo o obvyklý způsob, tj. žVeřejnění
nabidky na portaru rrrrcsÚ, iniormaeni

-

,

-

desce obce, vyhlášení veřejným rozhIasem v obci, zveřejněním
inzerátu v médiich či byla použltajjná,
ed is k rjm in ujic í metoda Výběru zaměstnance
zda se .iednalo o nově Vytvořené_ placovní místo nebo byla tato pracovní pozice již
V minulém období
obsazená a došlo k jejímu uvolnění a z jakého důvodu
n

4, Zda V souvislosti s Výše uvedenými skuteěnostmi

- zakázku obce V hodnotě 189.3oo,- Kě, kterou získal
starosty je Zaměstnána U
starosiy ziskala obecní být 1piestoze vte oooe
nucena řeŠit bytovou situaci) - by nemohlo docházát ke střetu zájmu
:kt11|_ě_!:b]|"
táx j"t li J"rrr]e ,akon
Č,]59/2006Sb,V§3odst. 1,2 a g a zároveň zda nebyly porušeny ustanoven
í zákóna 198i2oó9 sb. § 5odst.1
a 3) antidiskriminaění zákon

,,|:,o.:tyJ

obce,

5, Jaká je konkrétně VýŠeměsíČníchodměn jednotlivých
členůzastupitelstva (dle aktualizovaného íozpoětu
obce Pío rok 2021 je V § 61 12 uved^ena částká 1.616.obo,- Kě (1.642.000,Kč) - při 7 etenectl zasiupiterstva;;
a V roce 2020 to byla částka ,53,í.ooo,- Kč
,1

-

-

-

v ěem spočívá jeho (jejich) mimořádný přinos obci

zda v souvislosti s výkonem Íunkce jsou vypláceny odměny členům
výborů ěi komisl a v jaké výši
6,._Ve spojitosti s infoímacÍ podanou starostou dle zákona 106/1999
Sb, o navrhování odměn starostovi,
případně místostarostovj obce za dlouholetý vyjímečnýpřínos
a významný píospěch obci a plnění mimořádných
úkolůobce V celkové Výši cca 1o0.ooo,- Kč žádám o'sdělení

'

kdo konkrétně vznesl tento.návrh av,iaké výši a kdy by tato odměna
měla být rozdělena
- podotýkám, zu u pripáoa piiJerJe či prtjemců
mimořádné odměnY se jedná o uvo|něné zastupitele, Řt"ří z"
svou činnosťpro otec pobírají'odměny
stanovené zákonem (obdoba platu Ve Veřejné sféře)
ojaké mimořádné rlkoly obce, kteréjsou nad rámec ěinnosti uvolněného
zastupitele (starosty, připadně
m ístostarosty), se jedná ěijednalo

nalézt odpovédj na podané Žádosti
Jintuitivního
1de |ae
vyhledávánl

o informace dle zákona ě.106/1999? Zdůvodu neexistence

na webových stránkách oo"" u oJstr"ncní těchto žádostía jejich
odpovědí
z elektronické.
désky
(pře^§tože.předchozí odpovědi ú.n oyrv vyvěšeny
.úřední
několik
měsíců),
kdy
Po zveřejněnÍ iníormací V květnu 2021 (které jsou v přimé souvislosti'ó osóbou siarosty
a
,"tJixou
ou""
jeho ), jsou
Pro

5, 2021 Po

tYto inÍormace obtížně^dohIedatelné, Zjakétro důvodu byly
tyto informace zveřejněné

0 dnech Přesunuty a jsou hůře dohledatelné á tuáiz
oist<omtortní pro občany? Na webových
stránkách jiných obecních úřadůje lze jednoduše vyhledat
na hlav;í;tránce - proč tomu tak nen í na stránkách
obce v Bílově?
31 ,

1

8, Z,jakého dŮVodu se zastupiteIé rozhodli pro prodej
obecních pozemků Určených k Výstavbě 3 bytových domů
soukromémU inVestorovi (Či inveštorům) a nevyužili možnosti
oelsim

či družstevníchbytů s účastíobce a případnému vyuzití

1i

časovémhorizontul uy.i"'uiv'oi""nr"n
vznit< novych bytových jednotek?

doácJ sái.r na

9, obec (polažmo zastupitelé) se tak připravili o možnost ovlivnit
situaci, kdy by mohly z bytových jednotek
V nových bYtových domech Vzniknout ubytovací
kapacity např. pro zahranični prácovntt<y eiiiÁJ"'."ui.
způsobem pak bude obec a jejich
","tv.
,komietentni organý piíp";n;; takovou situaci reagovat (j s ohledem
na negativnÍ PoznatkY souVisejícís kumulací
uoytovinycň .ánranieni.n zaměstnanců ei oa]siJ dsoo-v jinýcn
obcích)? Jak jsou zastuPitelé připraveni nést oso-on r ,oápoucJn
o"i iá případný vznik takové situace, kterou tak
mohou svým rozhodnutím způsobit?
10, Žádám_ o poskytnutÍ textu zápisu^o_ průběhu zasedání
zasiupitelstva obce Bílov ze
dne 21. 6, 2021 pořizovaného dle Ust, 95 zákona o
obcích.
§

S pozdravem

Bllov1,10.2021

dne

21, g.2021 a

