
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se 
stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Libe-
rec - úprava podmínek na období 2016 - 2018.      
 
 
Úprava dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní nákla-
dy spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území 
města Liberec v období 2016 – 2018) je snahou Zastupitelstva města Liberec poskytnout 
v rámci zodpovědnosti samosprávy za vymezení území rovnou a nedělitelnou podporu 
všem obyvatelům statutárního města, navštěvujícím na území SML základní školy 
všech zřizovatelů bez rozdílu, a to ve výši Kč 10,- na oběd na 1 žáka.  

 

 

Zpracovala: Alena Romanopulu, referent oddělení školství a kultury 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sociálních věcí, oddělení školství a kultury 

telefon: 485 243 375 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Lenka Řebíčková 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 16. 6.2015 

Poznámka:  

 

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

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

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 

 
úpravu Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené 
se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec na 
období 2016 – 2018  
 
 

a  u k l á d á  
 
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstku primátora, zveřejnit dotační program s upravenými podmín-
kami na webu města 

 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 

Úprava dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené 
se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec 
v období 2016 – 2018) je snahou Zastupitelstva města Liberec poskytnout v rámci zodpověd-
nosti samosprávy za vymezení území rovnou a nedělitelnou podporu všem obyvatelům statutár-
ního města, navštěvujícím na území SML základní školy všech zřizovatelů bez rozdílu, a to ve 
výši Kč 10,- na oběd na 1 žáka.  
 
Usnesením zastupitelstva města č. 152/09 ze dne 2. 9. 2009 byl zřízen Dotační program pro 
poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních 
škol jiných zřizovatelů.  
V souladu s tímto programem byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace s těmito subjekty: 
 
1/ Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
 se sídlem Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11 
2/ DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o.  
 se sídlem Na Perštýně 404/44, 460 01 Liberec 4 
 
Dosud poskytnutá dotace od počátku zřízení stávajícího dotačního programu činila v jednotli-
vých obdobích pro oba příjemce (v Kč): 

  Křesťanská ZŠ a MŠ   DOCTRINA, s. r. o. 
2009   95 820,-      227 792,-  
2010   255 465,-     608 061,-  
2011   264 495,-     537 693,- 
2012   281 895,-     531 369,- 
2013   299 955,-     525 742,- 
2014   262 325,-     373 990,- 
Celkem          1 459 955,-             2 804 647,- 
 
Stávající smlouvy jsou uzavřené na dobu určitou, do 31. prosince 2015 a výše dotace pro rok 
2015, činí 12,50 Kč na jednoho stravovaného žáka a jeden oběd. Výpočet dosud vycházel 
z průměrné ceny oběda jiných dodavatelů (Gastron, Chmurčiaková, Personell), kteří zajišťují 
stravování v 10 základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec. 
  
Dotační program, na základě kterého by byla poskytována dotace v období 2016 – 2018, před-
pokládá výši dotace 10,00 Kč na jednoho stravovaného žáka a jeden oběd, vychází 
z odhadovaných nákladů na stravování spojených se stravováním žáků v základních školách 
zřizovaných statutárním městem Liberec, jejichž stravování je zajištěno prostřednictvím vlast-
ního zařízení školního stravování. Náklady na stravování tvoří provozní náklady snížené o ná-
klady na potraviny a mzdové náklady.  
Částka 10,00 Kč vychází z kvalifikovaného odhadu nákladů ve vybraných 7 z 12 ŠJ, kdy vy-
braný vzorek tvoří jak větší ŠJ, menší ŠJ, ŠJ se starším vybavením a naopak ŠJ s novějším vy-
bavením. 
Na základě odhadu nákladů byly provedeny výpočty statistických veličin a jako jistý kompro-
mis byla výše dotace stanovena na 10,00 Kč. 
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ŠJ při ZŠ Kapacita  Průměrný počet jídel  
vařených denně 

Denní finanční  
náročnost  

Průměrná cena  
za oběd 

Aloisina výšina 500 470 3 369,00 Kč 7,17 Kč 

Jabloňová 500 440 3 682,00 Kč 8,37 Kč 

Kaplického 350 250 3 168,00 Kč 12,67 Kč 

Lesní 600 550 2 632,00 Kč 4,79 Kč 

Náměstí míru 300 260 3 077,00 Kč 11,83 Kč 

Sokolovská 500 380 4 035,00 Kč 10,62 Kč 

Švermova 370 260 3 541,00 Kč 13,62 Kč 

Aritmetický pr ůměr  (není zohledněna četnost uvařených obědů) 9,87 Kč 
 

 průměrný počet obědů 
vařených denně 

denní finanční  
náročnost  

Vážený aritmetický průměr *)  2610 23 504,00 Kč 9,01 Kč 
*) zohledňuje četnost vařených obědů 
 
Střední hodnota – medián 
určená pouze ze získaných průměrných cen obědů bez ohledu na četnost (počet uvařených obě-
dů v dané ŠJ): 
4,79 7,17 8,37 10,62 11,83 12,67 13,62 
 
Střední hodnota – medián 
určená s ohledem na četnost (počet uvařených obědů v dané ŠJ). 
550 470 440 380 260 250 260 
4,79 7,17 8,37 10,62 11,83 12,67 13,62 
 
 
Materiál byl projednán na zasedání výboru pro školství, výchovu a vzdělávání dne 10. 6. 2015. 
 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem odboru školství, kultury a sociálních věcí. 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1) Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na náklady spojené se stravováním žáků 
základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec (doposud platná verze 
programu) 

2) Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na náklady spojené se stravováním žáků 
základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec na období 2016 – 2018 
(návrh programu) 

3) Vzor žádosti  

 



Příloha 1 
 
 
 

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.  
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Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se 
stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města 

Liberec v období 2016– 2018 (dále jen dotační program Stravování ZŠ) 
 

Dotační program Stravování ZŠ je programovou dotací na období 2016 – 2018 v souladu 
s § 10a odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, a je vymezen dle § 10c odst. 2 téhož zákona níže uvedenými náležitostmi. 

Účel programu: 
Peněžní prostředky poskytnuté z dotačního programu Stravování ZŠ mohou být užity 
výhradně na úhradu nákladů spojených se stravováním žáků základních škol, které na území 
statutárního města Liberec (dále jen SML) provozují jiní zřizovatelé a které jsou zapsány do 
rejstříku škol a školských zařízení dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.  

Důvody podpory: 
Důvodem pro vyhlášení dotačního programu Stravování ZŠ je vůle deklarovaná 
Zastupitelstvem města Liberec poskytnout v rámci zodpovědnosti samosprávy za vymezené 
území rovnou a nedělitelnou podporu všem obyvatelům statutárního města, navštěvujícím na 
území SML základní školy všech zřizovatelů bez rozdílu. Dotační program Stravování ZŠ 
navazuje na titul, jímž SML poskytovalo peněžní prostředky na tentýž účel od dubna 2011. 

Předpokládaný objem prostředků a maximální výše dotace: 
Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků dotačního programu Stravování ZŠ 
v období 2016 – 2018 v rozpočtu SML je alokován ve výši 900 000,- Kč, a to v každém 
kalendářním roce uvedeného období. 

Dotace na jednoho žáka může být poskytnuta jen ve výši průměrné částky za úhradu nákladů 
na stravování spojených se stravováním žáků v základních školách zřizovaných statutárním 
městem Liberec, jejichž stravování je zajištěno prostřednictvím vlastního zařízení školního 
stravování, tj. ve výši 10,00 Kč za žáka. Náklady na stravování se rozumějí provozní náklady 
snížené o náklady na potraviny a mzdové náklady. Celková výše poskytnuté dotace bude 
stanovena jako součin počtu stravujících se žáků a schválené výše dotace na jednoho žáka.  

Okruh způsobilých žadatelů: 
Základní školy jiných zřizovatelů zařazené v rejstříku škol a školských zařízeních, působících 
na území SML. 

Lhůta pro podání žádosti: 
Žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z dotačního programu Stravování ZŠ lze podávat 
v termínu od 1. srpna 2015 do 31. srpna 2015. 

Kritéria pro hodnocení žádosti 
Výše úplaty pro žáka ve smluvním ujednání podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona 
musí být v rozmezí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhlášky 
č. 107/2005 Sb.  
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Podmínky pro poskytnutí dotace 
Dotace se poskytuje třikrát ročně, a to vždy do posledního dne následujícího měsíce po 
předložení vyúčtování, dokládajícího skutečně odebrané obědy žáků za předcházející období 
v rozmezí měsíců leden – březen, duben – červen, září – prosinec. Na období měsíců červenec 
– srpen se dotace neposkytuje. 

Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na celou dobu vymezeného období a pokrývá období 
leden 2016 – prosinec 2018. 

Žádosti se podávají na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí dotace z dotačního 
programu Stravování ZŠ“, které jsou k dispozici: 

� na oddělení školství a kultury  
� v recepci budovy historické radnice,  
� na webových stránkách města Liberec www.liberec.cz. 

Žádosti, pouze na předepsaných tiskopisech, lze podat na podatelně Magistrátu města Liberec 
v budově historické radnice nebo zaslat poštou na adresu: Statutární město Liberec, Odbor 
školství, kultury a sociálních věcí, oddělení školství a kultury, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec 1. 

O přidělení dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Liberce na základě návrhu předloženého 
odborem školství, kultury a sociálních věcí. 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

Lhůta pro rozhodnutí žádosti 
O přidělení dotace bude rozhodnuto nejpozději do konce listopadu 2015. Žadatelé budou 
o výsledku rozhodnutí vyrozuměni písemně do 15dnů od zveřejnění usnesení zastupitelstva 
města na webových stránkách SML 
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Statutární m ěsto Liberec 
Žádost o poskytnutí dotace  

z dotačního programu pro poskytnutí finan čních prost ředků na provozní náklady 
spojené se stravováním žák ů základních škol jiných z řizovatel ů, působících na území 

města Liberec 
 

číslo žádosti ________________ 
(vyplní město) 

 

Žadatel 

Právní statut  

Název  

IČ  

Adresa ulice  Č. popisné  

 obec  PSČ  

E-mail  Telefon  

Bankovní spojení žadatele 
(Předčíslí účtu – číslo účtu/ kód banky) 

 

Osoba oprávněná jednat za žadatele 

Jméno a příjmení  Funkce  

E-mail  Telefon  

 

Škola je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení 
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 

Od:  

Schválená kapacita ZŠ  

Předpokládaný počet stravovaných žáků  

Maximální požadovaná částka  

Předpokládaná cena oběda hrazená žáky v roce 2016 

Věk 7 až 10 let Věk 11 až 14 let Věk 15 a více 

   

 

Účel dotace  

Období 
poskytnutí 
dotace 

1. 1. 2016 až 31. 12. 2018 

Odůvodnění 

 
 
 
 
 

 

Informace dle §10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede osoby s podílem v osobě žadatele 

jde o podíl, jak je používán zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 
(o obchodních korporacích), tedy, že se jedná o účast společníka v obchodní korporaci 

ANO NE 

Obchodní firma Sídlo/Adresa IČ/Datum narození Výše podílu v % 
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Je-li žadatel právnickou osobou, uvede osoby, v nichž má žadatel přímý podíl 

 jde o podíl, jak je používán zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 
(o obchodních korporacích), tedy, že se jedná o účast společníka v obchodní korporaci 

ANO NE 

Obchodní firma Sídlo/Adresa IČ/Datum narození Výše podílu v % 

    

    

    

 
 

Prohlášení 

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje v této žádosti jsou pravdivé a relevantní. Jsem si vědom(a) 
toho, že veškerá mnou (námi) uvedená data budou převzata do informačního systému a využita 
v rámci administrace dotačního programu. 
 
 
Datum vyhotovení žádosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za žadatele 
 (podpis/razítko) 

 

 
 
 
Seznam příloh žádosti: 
- kopie dokladu o právní subjektivitě/výpisu z obchodního rejstříku 
- kopie stanov/zakládací listiny 
- úředně ověřený doklad o oprávnění osoby jednat jménem žadatele (statutární zástupce) 
- četné prohlášení o vyrovnání závazků 
- kopii dokladu o zřízení účtu 
- další přílohy na žádost správce programu. 
 


