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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 

 
 

Dne 17.10.2016 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 (InfZ):  

Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a v návaznosti na dokument 

"vyúčtování Scolarest" zaslaný dne 28.7.2016 p. Oldřichem Masným, předsedou Finančního 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 výše uvedené 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,  

- náklady na vodné a stočné,  

- náklady na plyn.    

V příloze Vám zasíláme kompletní tabulku nazvanou Vyúčtování ekonomické činnosti dle smlouvy 

s firmou Scolarest za období od 1.9.2015 do 31.12.2015. Upozorňuji na to, že záporné číslo 

173.913,66 Kč je zavádějící a nemá žádnou vypovídací hodnotu. 

     

 

 

 

Ing. Petr Hlobil, v.r.                                                                       

starosta obce      otisk razítka  

    

 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)     
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