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

Číslo jednací: 55/2018
Vyřizuje: Bc. Robert Kameníček

V Brně dne: 1.5.2018

Vážená paní 

Věc: Poskytnutí informací k žádosti ze dne 28.3.2018

Vážená paní,
 
školní jídelně Brno byla dne 28.3.2018 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 koloniálu (veškeré potraviny mimo čerstvého,sterilovaného a
mraženého ovoce a  zeleniny

2. Kopie dodacích listů zboží z bodu 1. za období 1. 1.2018 až 31. 1. 2018
3. Kopie faktur za zboží z bodu 1. za období 1. 1. 2018 až 31. 1. 2018

Protože  s  poskytnutím  shora  uvedených  informací  byly  spojeny  náklady  ve  smyslu  ust.  §  17
informačního zákona, byla jste vyzvána dne 11.4.2018 k jejich úhradě. Dne 17.4.2018 byla částka
připsána na účet  povinného subjektu.  

Povinný subjekt v souladu s informačním zákonem  požadované informace poskytl a  zasíláme Vám
je  v příloze. Pouze  doplňujeme, že nebylo možno vyhovět požadované formě poskytnutí informací
e-mailem, jelikož nemáme skener. Informace Vám proto zasíláme poštou. 

Jelikož požadované dokumenty obsahují osobní údaje a projevy osobní povahy, ohledně této čísti
požadovaných informací bylo vydáno samostatné rozhodnutí, které Vám  rovněž  zasíláme.

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. 1. 2018 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 koloniálu:

Aquadiskont s.r.o.,  Catus spol. s r.o.,  Gastroslam s.r.o.,   Garant Food service s.r.o.,
Hügli Food s.r.o.,  Janíček a Čupa s.r.o.,  Ing. Miroslav Kilinger,  MASOCOM s.r.o,
Mlékarna Olešnice,RMD,   Polar  Gastro s.r.o.,   ProVektor,  spol.  s  r.o.  -  JAVOR,
Vlastimil Skopal,  Zelenka s.r.o.

2. kopie dodacích listů zboží z bodu 1. - samostatné přílohy – 32 ks

3. kopie faktur za zboží z bodu 1. - samostatné přílohy – 49 ks


