
Žádost dle zákona 106/1999 Sb. o poskytnutí dokumentů obce Kostelec u Holešova. 
 
žadatel:  soukromá fyzická osoba Ing. Petr Žůrek, narozen 5.12.1959,  
  bytem č.p. 73 Kostelec u Holešova, petr.zurek@bigoriginal.cz 
adresát žádosti: obec Kostelec u Holešova, obeckuh@volny.cz 
 
 

Kostelec u Holešova 17.10.2016 
 
Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a v návaznosti na 
dokument "vyúčtování Scolarest" (příloha č. 1 a 2) zaslaný dne 28.7.2016 p. Oldřichem 
Masným, předsedou Finačního výboru obce Kostelec u Holešova, Vás tímto žádám 
o dokumenty obce Kostelec u Holešova v preferované elektronické verzi (pdf): 

1. Poskytnutí informací u chybějících položek v zaslané výšeuvedené tabulce 
"vyúčtování Scolarest" v části zaúčtované nákladové položky z účetnictví obce za 
období od 1.9.2015 do 31.12.2015, mající souvislost a návaznost na smlouvu 
uzavřenou se společností SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o. 
(smlouva ze dne 25.6.2015 o nájmu prostor sloužících podnikání a podnikatelském 
pronájmu věcí movitých). Každá nákladová položka musí být dohledatelná v přijatých 
fakturách, zjednodušených daňových dokladech, nebo na příslušných analytických 
účtech obecního účetnictví. Poskytnutím chybějících nákladových položek se rozumí 
minimálně tento rozsah:  
- náklady na elektrickou energii (řádek 12 tabulky),  
- náklady na vodné a stočné (řádek 10 tabulky),  
- náklady na plyn (řádek 11 tabulky). 

 
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
 
Přílohy: 
1 - e-mail ze dne 28.7.2016 zaslaný p. Oldřichem Masným 
2 - tabulka "vyúčtování Scolarest" 
 



From: oldrich.masny@seznam.cz
To: petr.zurek@bigoriginal.cz
Date: 28. července 2016 20:28:45
Attachments: vyúčtování Scolarest.xlsx

_Certification_.htm

Na základě Vaší žádosti  Vám zasílám v příloze hospodářský výsledek pronájmu
školní jídelny firmě Scolarest.
                       

                                                                                                                     
                                                                          Masný
=

mailto:oldrich.masny@seznam.cz
mailto:petr.zurek@bigoriginal.cz

List1

		Vyúčtování ekonomické činnosti dle smlouvy s firmou Scolarest za období od 1.9.2015 do 31.12.2015



				Náklady		Výnosy		zisk

		pronájem nemovitosti

		nájemné				84,000.00 Kč

		odpisy nemov.		24,176.00 Kč

		oprava zábradlí		10,230.00 Kč

		revize výtahu		4,445.72 Kč

		vodné, stočné		- 0 Kč						vyúčtováno VaK až v roce 2016

		plyn		40,000.00 Kč						poměrná část záloh 1-12/2016 = 25 %

		el. energie		- 0 Kč						stav nezjištěn dle elektroměrů (celkem ZŠ za 1-12/2016 Kč 122.410,-)

		Celkem pronájem		78,851.72 Kč		84,000.00 Kč		5148.28



		doprava obědů

		tržba za dopravu				35,218.03 Kč

		pohonné hmoty		8,585.61 Kč

		mzda		33,860.00 Kč

		soc. pojištění		8,958.00 Kč

		zdrav. pojištění		3,248.00 Kč

		Celkem za dopravu		54,651.61 Kč		35,218.03 Kč		-19433.58



		nájem technolog. zařízení

		tržba za cizí strávníky				23,040.03 Kč

		oprava chladícího boxu		61,261.00 Kč

		Celkem techn. zařízení		61,261.00 Kč		23,040.03 Kč		-   38,220.97 Kč










Zpráva neobsahuje viry.
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Vyúčtování ekonomické činnosti dle smlouvy s firmou Scolarest za období od 1.9.2015 do 31.12.2015

Náklady Výnosy zisk
pronájem nemovitosti
nájemné 84 000,00 Kč    
odpisy nemov. 24 176,00 Kč   
oprava zábradlí 10 230,00 Kč   
revize výtahu 4 445,72 Kč     
vodné, stočné ‐  Kč               

 

vyúčtováno VaK až v roce 2016
plyn 40 000,00 Kč    poměrná část záloh 1‐12/2016 = 25 %
el. energie ‐  Kč               stav nezjištěn dle elektroměrů (celkem ZŠ za 1‐12/2016 Kč 122.410,‐)
Celkem pronájem 78 851,72 Kč    84 000,00 Kč     5 148,28 Kč

doprava obědů
tržba za dopravu 35 218,03 Kč    
pohonné hmoty 8 585,61 Kč     
mzda 33 860,00 Kč   
soc. pojištění 8 958,00 Kč     
zdrav. pojištění 3 248,00 Kč     
Celkem za dopravu 54 651,61 Kč    35 218,03 Kč     ‐19 433,58 Kč

nájem technolog. zařízení
tržba za cizí strávníky 23 040,03 Kč    
oprava chladícího boxu 61 261,00 Kč   
Celkem techn. zařízení 61 261,00 Kč    23 040,03 Kč     ‐38 220,97 Kč
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