
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 2. 9. 2009 

Bod pořadu jednání:       

Zřízení dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní 
náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na 
území města Liberec 

 

 

Zpracoval: Marcela Šulcová 

odbor, oddělení: školství, kultury a sportu, školství 

telefon: 48 524 3371 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Tomáš Macek 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v radě města dne 25. 8. 2009 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora 
                                                

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
 

1. zřízení dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady  
spojené  se stravováním základních škol jiných zřizovatelů, působících na území měs-
ta Liberec 
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2. znění vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování 
 
 a  u k l á d á 
      
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, postupovat v souladu se schváleným 
materiálem          T : neprodleně  
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Důvodová zpráva : 
 

Odbor školství, kultury a sportu předkládá na základě žádostí  ředitelů škol jiných zřizovatelů 
(Křesťanské základní školy a mateřské školy J. A. Komenského a Základní školy DOCTRI-
NA s. r. o.) zastupitelstvu  města návrh dotačního programu pro poskytnutí finančních pro-
středků na provozní náklady spojené se stravováním základních škol jiných zřizovatelů půso-
bících na území města Liberec. 
 
Jednou z možností  těchto škol jak zajistit finanční příspěvek na stravování svých žáků je za-
hrnout příslušnou částku do výše školného,  požádat obec o finanční podporu, apod.. 
    
V souladu se školským zákonem mohou obce nad rámec zákonných povinností podporovat 
školní stravování základních škol, jejichž není obec zřizovatelem ve stejném rozsahu jako u 
žáků jí zřízených škol. 
 
Stravné je poskytováno za úhradu podle zásad vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování 
v platném znění s následným rozúčtováním jednoho jídla : 

a) provozní náklady (náklady, které nejsou zahrnuty do mzdových nákladů nebo do ná-
kladů na potraviny)  

b) mzdové náklady (výše je stanovena dle platné legislativy) hradí Krajský úřad Liberec-
kého kraje 

c) potravinové náklady (výše je stanovena dle platné legislativy) hradí strávník. 
 
Financování provozních nákladů spojených se stravováním základních škol jiných zřizovatelů 
působících na území města Liberec bude možné za následujících předpokladů : 
 

1. O dotaci mohou požádat základní školy  jiných zřizovatelů, 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 příslušného   školního  
roku. 

3. Výše dotace na jednoho žáka nesmí překročit provozní náklady spojené  se stravová-
ním. Náklady na stravování se pro účely stanovení výše dotace rozumějí provozní ná-
klady, 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. S příjemcem dotace bude uzavřena dotační smlouva na dobu určitou 1 roku. Výše 

sazby bude každoročně nově stanovena a poskytnuta formou dodatku k uzavřené 
smlouvě. 

7. Částka odpovídající provozním nákladům na počet skutečně odebraných obědů žáků 
za měsíce září až prosinec, leden až březen, duben  až červen, bude poukazována na 
základě předložené kopie  faktury příjemcem vždy do 30. dne následujícího měsíce. 
Příjemcem je základní škola. 

8. Výše dotace  bude poskytována do maximální výše schválené kapacity základní školy 
ke dni podání žádosti. 

9. Návrh na poskytnutí dotace předkládá vedoucí odboru školství, kultury a sportu na 
základě žádosti ředitele školy.  
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Odbor školství, kultury a sportu oslovil po obdržení žádostí ředitelů  Křesťanské základní 
školy a mateřské školy J. A. Komenského a Základní školy DOCTRINA s. r. o. Odbor škol-
ství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚLK. Dle jeho vyjádření nepůsobí k 31. srpnu  2009 na 
území SML žádná další základní škola jiného zřizovatele (soukromá a církevní škola), která 
by byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.  
a která by zajišťovala stravování žáků.  
 
V případě základní školy DOCTRINA – základní škola, s. r. o.  při maximálním počtu stravo-
vaných 230 žáků (kapacita školy) a požadavku 18,50 Kč/oběd by se jednalo nejvýše o částku  
804 195, - Kč za rok. V případě Křesťanské  základní školy  a mateřské  školy  J. A. Komen-
ského při maximálním počtu 140 žáků  (kapacita výdejny) a požadavku 10,- Kč/oběd (cena 
obědu odráží vedle dotace MŠMT ČR také výběr školného a skutečnost, že smlouva 
s dodavatelem stravy nebyla po dobu čtyř let aktualizována) by se jednalo nejvýše o částku 
264 600,- Kč.  
 
Odbor školství, kultury a sportu doporučuje pro školní rok 2009/2010  poskytnout částku ma-
ximálně ve výši stávajících provozních nákladů dodavatelů stravy, tj. 18,50 Kč za jeden oběd. 
    
Po schválení záměru je tedy třeba navýšit rozpočet odboru školství, kultury a sportu pro rok 
2010 nejvýše o částku  1 068 795,- Kč. Konkrétní výše bude předložena spolu s návrhem jed-
notlivých smluv zastupitelstvu města ke schválení dne 24. 9. 2009. 
 
Přílohou materiálu jsou žádosti ředitelů dotčených škol, návrh smlouvy mezi poskytovatelem 
a příjemcem a formulář pro žadatele. Obojí bude po schválení k dispozici na oddělení školství 
a webových stránkách MML. 
 
 
Příloha : 

1. žádost ředitele Bc. Tomáše Vágnera ze dne 3. 8. 2009 
2. žádost ředitele Mgr. Jiřího Paclta ze dne 18. 8. 2009 
3. návrh smlouvy 
4. formulář pro žadatele  

 
 







 
 

Smlouva o poskytnutí dotace na provozní náklady na 
stravování  

                               
Č.  

 
Statutární město Liberec, 
se sídlem:  nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec l 
IČ: 262 978 
bankovní spojení:  
zastoupené Ing. Jiřím Kittnerem , primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství kultury 
a sportu  
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Základní škola 
se sídlem  
IČ  
bankovní spojení:  
zastoupená  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka 
v Liberci, oddíl …, vložka …  
(dále jen příjemce) 
 
uzavírají v souladu s Usnesením zastupitelstva města č. … smlouvu o poskytnutí dotace na 
provozní náklady na stravování: 

 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové dotace na provozní náklady 
spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území 
města Liberec.  

2. Finanční dotace je poskytnuta přísně účelově na úhradu provozních nákladů spojených 
s provozními náklady na stravování žáků základních škol jiných zřizovatelů.  

 
Čl. II 

Podmínky poskytnutí dotace 

Smluvní strany konstatují, že podmínky pro poskytnutí dotace byly splněny, neboť: 
a) žádost o dotaci byla předložena do 10. září roku 20.. 
b) základní  škola je právnickou osobou, kterou nezřizuje Statutární město Liberec a 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění je zapsána v rejstříku škol a 
školských zařízení 
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      Čl. III.  

Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Dotace je stanovena na jednoho stravovaného žáka ve výši ….. Kč v příslušném 
školním roce.  

2. Jakákoliv změna výše dotace bude provedena formou písemného dodatku k platné 
smlouvě. 

 
3. Výše dotace  je  poskytována do maximální výše schválené kapacity základní školy ke 

dni podání žádosti. 

4. Dotace odpovídající provozním nákladům na počet skutečně odebraných obědů žáků, 
nejvýše však do výše stanovené v čl. III odst. 1 na jeden oběd, bude na základě 
předložených dokladů (kopie faktur) poukazována příjemci na účet č. … vedený  

u …………………… 

 

Čl. IV. 

Čerpání dotace 

Dotace bude poskytnuta příjemci v měsíci lednu, dubnu a červenci vždy za předchozí 
období školního roku.  Školním rokem se pro účely této smlouvy rozumí období školního 
vyučování, tj. od září do června.  

 

Čl. V. 

Všeobecné podmínky 

1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití finančních prostředků 
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této 
smlouvě uvedenými.  Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví 
v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
v platném znění a za jejich správné vyúčtování.  

2. Příjemce dotace se zavazuje umožnit pověřeným zástupcům Statutárního města 
Liberec provádět v základní  škole kontroly provozní a hospodářské evidence 
organizace za účelem ověření, zda nárokovaná výše dotace odpovídá počtu 
dotovaných žáků  a zda byly splněny podmínky pro její poskytnutí.  

 
3. Podmínkou poskytnutí dotace je každoroční předložení řádně vyplněné žádosti. 

 

Čl. VI. 

Sankce za nedodržení smluvních podmínek 

 

1. Zjistí-li poskytovatel dotace, že příjemce použil prostředky na jiný než stanovený účel 
nebo v rozporu s podmínkami této smlouvy, nebo pokud dotace byla získána na 
základě nepravdivých údajů, může od smlouvy odstoupit. Odstoupení se oznámí 
příjemci písemnou formou a je účinné 15. kalendářní den po doručení písemného 
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oznámení o odstoupení. V takovém případě je příjemce povinen vrátit na výzvu 
poskytovatele poskytnuté finanční prostředky či jejich část ve lhůtě mu 
poskytovatelem stanovené na účet Statutárního města Liberec č. 27-1863260267/0100 
vedený u KB, a.s., variabilní symbol  …………….. 

2. Statutární město může rovněž odstoupit od smlouvy o poskytnutí dotace v případě, že 
probíhá řízení o výmazu školy ze školského rejstříku, zjistí–li v průběhu školního roku 
Česká školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán závažné nedostatky v činnosti školy, 
neoznámí-li škola neprodleně případné změny v počtech dětí, či jiné změny v činnosti 
školy rozhodné pro poskytování dotace.  

3. Pokud skutečnosti podle bodu bodu 1 čl. VI budou zjištěny v kalendářních letech 
následujících po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, vrátí škola dotaci nebo její 
část poskytovateli včetně penále podle obecně závazných předpisů. 

4. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli nevrátí, 
poskytovatel je oprávněn požadovat od příjemce úhradu penále ve výši 1 promile 
zadržovaných prostředků za každý den prodlení dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Stejné 
penále je poskytovatel oprávněn požadovat v případě prodlení s vrácením prostředků 
v souladu s článkem VI. odst. 3. 

 

5. Pokud příjemce dotace v rámci finanční veřejnoprávní kontroly dle zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, nezajistí ani v dodatečné lhůtě 
plnění povinností uložených mu poskytovatelem, má poskytovatel právo uložit 
příjemci dotace pokutu za maření veřejnoprávní kontroly vykonávané na místě až do 
výše 1 mil Kč. Pokutu až do výše 1 mil. Kč může poskytovatel dále uložit za nepřijetí 
nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků v určených termínech. 

 

 
 

Čl. VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. června …………. 
 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží jedno vyhotovení. Dodatky mohou být učiněny pouze písemnou formou a po 
dohodě obou smluvních stran. 

 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
 
 

 
V Liberci dne 
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Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
 
 

……………………………….    ……………………………… 
Mgr. Pavel Kalous      ředitel(ka) základní školy 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
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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 
žáků základních škol jiných z řizovatel ů, působících na 

území města Liberec 
( číslo žádosti...........................................) 

( vyplní město ) 

Název organizace : 
 
Adresa : 
 
Telefon :                                                                                 Fax : 
 
e - mail: 

Právní statut : 
 
IČ : 
 
Bankovní spojení : 
 
Zřizovatel organizace : 
 
Adresa : 
 
 
IČ: 
Škola je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení v souladu  
se zákonem č. 561/2004 Sb. od : 
Schválená kapacita ZŠ : 
Nejvyšší počet stravovaných žáků, pro které bude požadována dotace : 
Jméno statutárního zástupce:                                               Telefon : 
 
Výše požadované dotace  na 1 stravovaného žáka a oběd v Kč: 
 
Souhlas zastupitelstva města (číslo usnesení): 
( vyplní město ) 
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Prohlášení:  

 
Prohlašuji, že všechny uvedené informace jsou pravd ivé. 
 
Jméno a příjmení žadatele o dotaci: 
Rodné číslo: 
Číslo OP: 
Adresa trvalého bydliště: 
Datum předložení žádosti: 
 
Žádost předkládejte oddělení školství Magistrátu města Liberec.  
(možnost konzultace na oddělení školství) 
 
K ŽÁDOSTI PŘILOŽTE  
 
Právnická osoba: podle druhu subjektu 
• ověřená kopie registrace a výpisu z obchodního rejstříku 
• kopie statutu 
• kopie zápisu, nebo jmenování statutárního zástupce, který je kompetentní k podpisu 

smlouvy 
 
Fyzická osoba: 
kopie živnostenského listu, nebo občanského průkazu 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..                ………………………………………… 
       Podpis žadatele                                            Razítko organizace 
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