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Školní jídelna, Rakovník, Martinovského 270, p.o.
Martinovského 270, 269 01 Rakovník

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o hospodaření za rok 2015

!

!

V souladu s § 15 odst. 2 e zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve
školství, podává Školní jídelna, Rakovník, Martinovského 270, příspěvková
organizace, dále jen „Školní jídelna Rakovník“ tuto výroční zprávu za kalendářní rok
2015.

I. Kontaktní a identifikační data
sídlo:

Martinovského 270, 269 01 Rakovník

statutární zástupce:

Jiří Kremer, ředitel

telefon:

313 512 420, 602 525 348, 602 534 503

e-mail:

info@sjrako.cz, www.sjrako.cz

IČO:

041 88 101

bankovní spojení:

provozní účet – 270 976 388 / 0300
účet stravování – 271 216 065 / 0300
účet FKSP – 270 976 265 / 0300
všechny tři účty vedeny u ČSOB Rakovník

II. Základní údaje a poslání
Školní jídelna Rakovník byla zřízena jako příspěvková organizace Města Rakovníka
ke dni 1.7.2015 s vymezením úkolů uvedených ve Zřizovací listině. Příspěvková
organizace je Krajským úřadem Středočeského kraje vedena v rejstříku škol,
předškolních a školských zařízení pod názvem „Školní jídelna, Rakovník,
Martinovského 270, příspěvková organizace“ s identifikátorem zařízení: 691 008 299;
dále je organizace registrována v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v
Praze, oddíl Pr, vložka 1453.
Základní poslání Školní jídelny Rakovník je stanoveno zřizovací listinou, schválenou
Zastupitelstvem Města Rakovníka usnesením č. 17/15 ze dne 23.2.2015. Školní
jídelna má vlastní právní subjektivitu, vystupuje v právních vztazích svým jménem s
plnou odpovědností.
Vymezení hlavního účelu činnosti:
a) zajišťuje stravování žáků škol a školských zařízení v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (dále školský zákon) vč. prováděcích předpisů v platném znění,
b) zajišťuje závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení.
Odpovídající předmět činnosti:
a) zajišťuje provoz školní jídelny
b) zabezpečuje stravování žáků škol a školských zařízení a závodní stravování
zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
c) pronajímá nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele užívaný na základě smlouvy
o výpůjčce a movitý majetek svěřený jí podle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č.
250/2000 Sb., v platném znění.
Příspěvkové organizaci je povoleno provozovat doplňkovou činnost:
a) hostinská činnost
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
obor činnosti – 48) – velkoobchod a maloobchod.
Podmínky pro doplňkovou činnost: doplňková činnost se řídí zákonem č. 455/1991
Sb., živnostenský zákon za podmínek stanovených v zákoně č 250/2000 Sb. Ve
vztahu k daňovým povinnostem je organizace povinna se řídit platnými daňovými
předpisy.
Provozování doplňkové činnosti je v kompetenci statutárního zástupce za podmínek:
a) činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu příspěvkové organizace.

b) prostředky získané doplňkovou činností budou využity ke zkvalitnění hlavní
činnosti
c) doplňková činnost je účetně sledovaná odděleně od činnosti hlavní.
III. Přehled hospodaření
Celkový přehled hospodaření organizace k 31.12.2015
Název položky

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkové výnosy v Kč

3.809.720,72

343.170,00

- výnosy z prodeje
vlastních výrobků

1.215.976,00

343.170,00

- čerpání fondů

78.416,00

0,00

- ostatní výnosy z činnosti

95.348,00

0,00

84,72

0,00

- příspěvek na provoz od
Města Rakovník

1.060.000,00

0,00

- prostředky na mzdy,
odvody a ONIV přidělené
KÚSK - odbor školství

1.359.896,00

0,00

Celkové náklady v Kč

3.808.120,23

331.803,36

- spotřeba materiálu

200.220,94

51.191,18

- spotřeba energie

364.759,00

40.529,00

- spotřeba potravin

1.090.325,04

163.351,38

- mzdové náklady

1.042.544,00

0,00

- zákonné sociální a
zdravotní pojištění

353.727,00

0,00

- služby

474.955,25

18.053,00

- jiné ostatní náklady

281.589,00

58.678,80

1.600,49

11.366,64

- úroky

Výsledek hospodaření

Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT
NIV celkem v Kč

1.359.896,00

- platy

989.848,00

- odvody

336.549,00

- FKSP
ONIV přímé

9.899,00
23.600,00

Z účetní závěrky roku 2015 vyplynulo, že celkové hospodaření organizace v roce
2015 skončilo dosažením zisku ve výši 12.967,13, z hlavní činnosti zisk ve výši Kč

1.600,49, z doplňkové činnosti zisk ve výši Kč 11.366,64. Čerpání rozpočtu bylo
vyrovnané a náklady včetně účelových byly splněny. Fondy organizace nebyly
čerpány.
IV. Provoz školní jídelny
Školní jídelna Rakovník byla zřízena Městem Rakovník a zajišťuje stravování
pro žáky, pedagogy a nepedagogy 1. ZŠ, 2. ZŠ a Gymnázia Zikmunda Wintera v
Rakovníku, dále pro vlastní zaměstnance a cizí strávníky, po ukončení smlouvy o
zajištěném stravování Města Rakovníka se soukromou společností SCOLAREST –
zařízení školního stravování spol. s r.o., IČ: 25607341.
Zaměstnanci jsou zařazeni v základu do tří úseků, a to:
- úsek ekonomický,
- úsek provozní ,
- úsek stravování a zásobování potravinami.
V roce 2015 činil přepočtený stav 9,27 zaměstnance.
Celková kapacita školní kuchyně je stanovena na 1.050 obědů denně,
kapacita jídelny (míst u stolů) je 244.
Všem strávníkům je nabízen denně výběr ze tří jídel. Objednávání stravy se
realizuje pomocí softwaru školní jídelny, všem strávníkům je umožněna registrace
čipovými kartami a objednávání stravy přes web jídelny.
Lze konstatovat, dle ohlasů rodičů a žáků, že stravování je na velmi dobré
úrovni. Je dbáno na pitný režim žáků, skladba jídel obsahuje dostatečné množství
ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Při pravidelných kontrolách nebyly shledány
žádné závady a bylo konstatováno, že skladba
uvařených jídel odpovídá
stanoveným normám.
Počet přihlášených strávníků k 31.10.2015:
Žáci a studenti

911

Zaměstnanci jídelny, 1. ZŠ, 2 .ZŠ a
GZW

83

Cizí strávníci

18

Počet odebraných obědů v období 1.9.- 31.12.2015
Žáci a studenti

40 586

Zaměstnanci jídelny, 1. ZŠ, 2. ZŠ a
GZW

3 994

Cizí strávníci

493

V. Údaje o výsledcích kontrol
V organizaci byly v roce 2015 provedeny kontroly hospodaření s veřejnými
prostředky vždy po ukončeném kalendářním čtvrtletí na kmenovém odboru
ŠPPKTVaCR na Městském úřadu v Rakovníku s výsledkem bez zjištěného porušení

rozpočtových pravidel, ani závad, které by narušily hospodaření. Jiné veřejnosprávní
kontroly nebyly v roce 2015 provedeny.
VI. Poskytování informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.
V uplynulém roce nebyla oficiálně podána žádná písemná žádost o podání
informací. Veškeré informaci o činnosti a aktivitách jídelny jsou prezentovány na
webových stránkách jídelny www.sjrako.cz. Další informace a velmi časté dotazy
jsou podávány telefonicky, emailovou poštou nebo on-line přes webové stránky
jídelny. Dotazy byly vždy neprodleně vyřízeny.

V Rakovníku 29.6.2016

Jiří Kremer, ředitel

