
Školní jídelna Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Brno, 639 00

Číslo jednací: 52/2018
Vyřizuje: Bc. Robert Kameníček

V Brně dne: 11.4.2018

Vážená paní 

Věc: Poskytnutí informací k žádosti ze dne 8.2.2018

Vážená paní,
 
školní jídelně Brno byla dne 8.2.2018 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Protože Vaše žádost obsahovala 
náležitosti dle ust. § 14 odst.2 informačního zákona, byla takto ze strany   ŠJ přijata a posouzena. 
Ve své žádosti jste žádala o tyto informace:

1. Seznam aktuálních dodavatelů čerstvého ovoce a zeleniny
2. Seznam aktuálních dodavatelů sterilovaného ovoce a zeleniny
3. Seznam aktuálních dodavatelů mraženého ovoce a zeleniny
4. Kopie dodacích listů zboží z bodů 1. až 3. za období 1. 12.2017 až 31. 1. 2018
5. Kopie faktur za zboží z bodů 1. až 3. za období 1. 12. 2017 až 31. 1. 2018

Protože  s  poskytnutím  shora  uvedených  informací  byly  spojeny  náklady  ve  smyslu  ust.  §  17
informačního zákona, byla jste vyzvána dne 23.2.2018 k jejich úhradě.

Proti výši úhrady jste podala 26.2.2018 stížnost dle § 16a odst. 1 písm. d) informačního zákona.
Povinný subjekt předložil stížnost spolu se spisovým materiálem statutárnímu městu Brnu, městské
části Brno-střed, jako nadřízenému orgánu. Dne 16.03.2018 rozhodl nadřízený orgán tak, že výši
úhrady snížil na 1 244,00 Kč. Tato částka byla 28.3.2018 uhrazena.

S ohledem rozhodnutí  nadřízeného  orgánu postupoval  povinný subjekt  v souladu  s informačním
zákonem a  dne  12.4.2018  poskytl  žadatelce  veškeré  požadované informace,  které  byly  zaslány
doporučeně poštou, protože organizace nemá skener. 

S  ohledem  na  poskytnutí  mimořádně  rozsáhlých  informací  sděluje  povinný  subjekt  v
souladu s ust. § 5 odst. 3 informačního zákona, že obsahem poskytnutých informací jsou
dodací listy a faktury za období 1. 11. 2017 až 31. 1. 2018 od dodavatelů v příloze 1.

S pozdravem  

Bc. Robert Kameníček

ředitel ŠJ

Školní jídelna Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Brno, 639 00



Příloha č. 1 

1. seznam aktuálních dodavatelů čerstvého ovoce a zeleniny:

Ing. Filip Homolka, Jaroslav Kubáček, Roman Svoboda

2. seznam aktuálních dodavatelů sterilované zeleniny:

Gastroslam  s.r.o.,  Garant  Food  service  s.r.o.,  Hügli  Food  s.r.o.,Ing.  Miroslav
Kilinger,  Polar Gastro s.r.o.

3. seznam aktuálních dodavatelů mražené zeleniny:

Garant Food service s.r.o.,  Polar Gastro s.r.o.

4. kopie dodacích listů zboží z bodů 1.-3. - samostatné přílohy - 41ks

5. kopie faktur za zboží z bodů 1.-3. – samostatné přílohy – 43 ks


