
Obecní úřad Kostelec u Holešova
             768 43 Kostelec u Holešova čp. 58 

Ing. Petr Žůrek
768 43 Kostelec u Holešova čp. 73

Č.j: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Datum:
OÚKUH/485./2016 Ing. Petr Hlobil 724 184 620 obeckuh@volny.cz 26.09.2016

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Kostelec u Holešova jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl o žádosti 
Ing. Petra Žůrka, narozeného dne 05.12.1959, bytem Kostelec u Holešova čp. 73, elektronická adresa 
petr.zurek@bigoriginal.cz, o poskytnutí informace ze dne 14.09.2016 v tomto znění: 

„Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o dokumenty 
obce Kostelec u Holešova v preferované elektronické verzi (pdf): 
1. Kompletní zaúčtované výnosové položky z účetnictví obce za období 1H16 (první polovina roku 
2016, tedy od 1.1.2016 do 30.6.2016) 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 výnosová 
položka musí být dohledatelná ve vydaných fakturách, nebo na příslušných analytických účtech 
obecního účetnictví. Výnosovými položkami se rozumí minimálně tento rozsah:
- nájemné, 
- tržby za externí strávníky, 
- tržby za dopravu. 
2. Kompletní zaúčtované nákladové položky z účetnictví obce za období 1H16 (první polovina roku 
2016, tedy od 1.1.2016 do 30.6.2016) 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. Nákladovými položkami se rozumí minimálně 
tento rozsah:
- náklady na elektrickou energii,
- náklady na vodné a stočné, 
- náklady na plyn, 
- náklady na revize (v členění na elektro, elektrospotřebiče, výtah, plyn, plynové spotřebiče, komíny,    
apod.), 
- náklady na opravy,
- náklady na připojení k internetu, 
- odpisy nemovitosti, 
- náklady na pohonné hmoty a provozní kapaliny vozidla, 
- náklady na opravy vozidla, 
- silniční daň, 
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- náklady na pracovníka rozvážejícího stravu (v členění na mzdu, sociální pojištění, zdravotní 
pojištění, apod.), 
- další náklady (stavební, technologické, inženýrské sítě) související s údržbou, opravami, 
rozšiřováním či investicí do pronajímaných prostor“ takto:

Výše citovaná žádost se podle ust. § 2 odst. 4 a podle § 15 odst. 1 zákona InfZ odmítá, protože 
požadovanou informací Obecní úřad Kostelec u Holešova nedisponuje.

Odůvodnění:

Obecní úřad Kostelec u Holešova obdržel shora citovanou žádost a po jejím posouzení dospěl 
k závěru, že požadovanou informací nedisponuje. Požadované výnosové a nákladové položky nejsou 
všechny zaúčtovány v období prvního pololetí roku 2016, protože jednotlivé položky se účtují 
v různých časových obdobích.

Vzhledem k tomu, že požadovaná informace neexistuje, vydává Obecní úřad Kostelec u Holešova toto 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odkazem na ust. § 2 odst. 4 „InfZ“, dle kterého cit.: „povinnost 
poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad Kostelec u Holešova tak, že žádost o poskytnutí 

předmětné informace odmítl.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání v souladu s ust. § 16 „InfZ“, a to ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje 
prostřednictvím Obecního úřadu v Kostelci u Holešova.

Ing. Petr Hlobil, v.r. 
starosta obce                         otisk úředního razítka

(dokument je opatřen elektronickým podpisem)
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