
Výhrady zastupitele Ing. Petra Žůrka  
k závěrečnému účtu a účetní uzávěrce 
obce Kostelec u Holešova za rok 2020 

 
 
V souladu s § 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění, předkládám výhrady k předloženému závěrečnému účtu a účetní 
uzávěrce obce Kostelec u Holešova za rok 2020. 

Stále trvá nelegální finanční podpora soukromému podnikateli Scolarest. V oficiálním 
vyjádření obce č.j. OÚKUH/626/2018 ze dne 23.10.2018 je uvedeno: „Žádný konkrétní 
právní předpis, který by přímo nařizoval obci hradit energie soukromému subjektu, který 
podniká v prostorech vlastněných a pronajatých obcí neexistuje“. I přes tuto skutečnost 
nadále obec platí soukromému podnikateli náklady za energie (voda, plyn, elektrická energie) 
na provoz jeho komerční aktivity v prostorách naší obce. Dále obec soukromému podnikateli 
poskytuje za úplatu službu rozvoz stravy, jejíž výši od podpisu smlouvy nikdo nerevidoval a 
pro obec je dlouhodobě ztrátová. 

V Závěrečném účtu obce za rok 2020, v příloze č. 4.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
1. část, je v paragrafu 3141, Školní stravování, uvedena ztráta za rok 2020 z pronájmu a 
poskytování služeb nájemci školní jídelny firmě Scolarest 366 tisíc Kč (příjmy 201 tis. Kč, 
výdaje 567 tis. Kč). Z toho ztráta za pronájem prostor obce a placení energií obcí za 
nájemce činí 217 tisíc Kč, ztráta za nájemci poskytovanou službu rozvoz stravy činí 123 
tisíc Kč. Data byla čerpána ze Závěrečného účtu obce za rok 2020 a z oficiálně poskytnuté 
knihy přijatých a vydaných faktur za rok 2020. 

Tato ztráta se pravidelně opakuje v důsledku pro obec nevýhodně uzavřené smlouvy. Je 
nepochybné, že obec dlouhodobě nejedná s péčí řádného hospodáře. 

S ohledem na výše uvedené budu hlasovat proti závěrečnému účtu a účetní uzávěrce obce 
Kostelec u Holešova za rok 2020. 

Žádám o zaslání písemného vyjádření k uvedeným výhradám prostřednictvím datové 
schránky. 

Kostelec u Holešova 27.6.2021 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
zastupitel obce  
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