
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Dotace na rok 2015 na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol 
jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec 

 

 

Zpracovala: Alena Romanopulu, oddělení školství a kultury  

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sociálních věcí 

telefon: 485 243 375 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Lenka Řebíčková 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v radě města dne 17. 2. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
PhDr. Ivan Langr, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
poskytnutí dotací na rok 2015 ve výši 12,50 Kč na  jednoho žáka a uzavření dodatků k veřej-
noprávním smlouvám o poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků 
základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec, mezi statutárním měs-
tem Liberec a těmito subjekty:  
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1. DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o.  
 Na Perštýně 404/44, 460 01 Liberec 4, IČ 28695020 
  
2. Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského 
 Růžodolská 118/26. 460 01 Liberec 11, IČ 44223897 
  

 
a   u k l á d á 
 
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, 
kultury a sociálních věcí pro rok 2015  částku ve výši 936.000,- Kč a zajistit uzavření dodatků 
k veřejnoprávním smlouvám. 
                                       T: březen 2015 
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Důvodová zpráva : 
 

Usnesením zastupitelstva města č. 59/2011 byl zřízen Dotační program pro poskytnutí fi-
nančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol 
jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec (viz příloha). Dotačním programem 
byly stanoveny podmínky pro poskytnutí dotace.  
 
Odbor školství, kultury a sociálních věcí obdržel žádosti od subjektů, se kterými jsou uzavře-
ny smluvní vztahy: 
 
1.  DOCTRINA – základní škola a mateřská škola, s. r. o.  
 Na Perštýně 404/44, 460 01 Liberec 4 
 Zaevidováno pod č. j. 165649/14 dne 3. 9. 2014.  

Žadatel uvádí nejvyšší počet stravovaných žáků 230. Výše dotace by v tomto případě 
činila maximálně 552.000,- Kč (230 stravovaných žáků x 12,50 Kč x 192 obědů).  

  
2. Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského 
 Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11  
 Zaevidováno pod č. j. 164204/14 dne 2. 9. 2014. 

Žadatel uvádí předpokládaný počet 160 stravovaných žáků. Výše dotace by v tomto 
případě činila maximálně 384.000,- Kč (160 stravovaných žáků x 12,50 Kč x 192 obě-
dů).  

 
Žádosti byly doručeny na předepsaných formulářích s požadovanými přílohami v termínu dle 
dotačního programu.  
Odbor školství, kultury a sociálních věcí  na základě přijatých žádostí vypracoval návrhy do-
datků  ke smlouvám o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování a předložil mate-
riál k projednání radě města dne 7.10.2014, bod byl z programu jednání stažen.   
 
Stávající smlouvy jsou v souladu s dotačním programem uzavírány na dobu určitou čtyř let, 
do 31. 12. 2015. Výše dotace je  dle uzavřených smluv každoročně nově stanovena na pří-
slušný kalendářní rok písemným dodatkem za podmínky schválení poskytnutí dotace zastupi-
telstvem města.  
 
Pro rok 2014 činila dotace pro DOCTRINU – základní a mateřskou školu, s. r. o. 12,50 Kč na 
jeden oběd a pro Křesťanskou základní školu a mateřskou školu J. A. Komenského 12,50 Kč 
na jeden oběd. Průměrná částka za úhradu provozních nákladů spojených se stravováním žáků 
ve školách zřizovaných statutárním městem Liberec, jejichž stravování je zajištěno jiným do-
davatelem činí 16,89 Kč. Tato částka nesmí být v souladu s dotačním programem překročena.  
 
Doposud byla v rámci dotačního  programu poskytnuta dotace oběma subjektům v této výši:  
Rok 2009 – 323.612,- Kč  
Rok 2010 – 863.526,- Kč 
Rok 2011 – 802.188,- Kč 
Rok 2012 – 813.264,- Kč 
Rok 2013 – 825.697,- Kč 
Rok 2014  - 636.315,- Kč  
 
Materiál byl projednán na zasedání Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání  dne 11. 2. 
2015, který doporučuje poskytnutí dotací v rozsahu dle návrhu na usnesení.  
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Formulace usnesení byla konzultována s právníkem odboru školství, kultury a sociálních věcí.  
 
Přílohy:  
1.  dotační program 
2.  smlouva o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování, uzavřená mezi statu-

tárním městem Liberec a DOCTRINOU – základní školou, s. r. o., včetně uzavřených 
dodatků ke smlouvě 

3. smlouva o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování, uzavřená mezi statu-
tárním městem Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou školou J. A. Ko-
menského, včetně uzavřených dodatků ke smlouvě 

4. návrhy dodatků č. 3 ke smlouvám uzavřeným s oběma subjekty 



Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se 

stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města 

Liberec 

 

Podmínky poskytnutí dotace: 
 

1. O dotaci mohou požádat základní školy jiných zřizovatelů na území Statutárního 

města Liberec, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení v souladu se 

zákonem č. 561/2004 Sb. 

 

2. Žádost se podává vždy k 10. září běžného roku, a to na období následujícího 

kalendářního roku. 

 

3. Dotace na jednoho žáka může být poskytnuta maximálně do výše průměrné částky 

za úhradu provozních nákladů spojených se stravováním žáků ve školách 

zřizovaných Statutárním městem Liberec, jejichž stravování je zajištěno jiným 

dodavatelem a nesmí překročit provozní náklady spojené se stravováním. Náklady 

na stravování se pro účely stanovení výše dotace rozumějí provozní náklady, snížené 

o náklady na potraviny a mzdové náklady.  

 

4. Dotace bude poskytnuta přísně účelově na úhradu nákladů spojených se 

stravováním. 

 

5. Výše dotace bude stanovena jako součin počtu stravovaných žáků a schválené výše  

roční dotace na provozní náklady spojené se stravováním. 

 

6. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou čtyř let (s výjimkou podle 

odst. 9). Výše dotace  bude každoročně nově stanovena a  upravena dodatkem  

k uzavřené smlouvě při splnění všech podmínek.  

 

7. Částka odpovídající provozním nákladům na počet skutečně odebraných obědů žáků 

za měsíce leden až březen, duben až červen, bude poukazována čtvrtletně na základě 

předložené kopie faktury příjemcem vždy do 30. dne následujícího měsíce. Na 

měsíce září až prosinec bude požadovaná částka poukazována v měsíci září a 

vyúčtována příjemcem v měsíci lednu následujícího roku.  

 

8. Výše dotace bude poskytována do maximální výše schválené kapacity základní 

školy ke dni podání žádosti. 

 

9. Pro období leden až prosinec  2011   je postup následující. Žádost se podává do 10. 

května 2011 na období leden až prosinec.  S příjemcem dotace bude uzavřena 

dotační smlouva na dobu určitou 12 měsíců. Částka odpovídající provozním 

nákladům na počet skutečně odebraných obědů žáků za měsíce leden až červen 2011 

bude poukázána do 31. července 2011 na základě  předložené kopie faktury 

příjemcem do 15. července 2011. Částka odpovídající provozním nákladům za měsíc 

září až prosinec bude poskytnuta zálohově v měsíci září a vyúčtována příjemcem 

v měsíci lednu 2012.  


























