
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2009 

Bod pořadu jednání:       

Uzavření smluv o poskytnutí  finančních prostředků na provozní náklady spojené se 
stravováním základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec 

 

 

Zpracoval: Marcela Šulcová, oddělení školství 

odbor, oddělení: školství, kultury a sportu, školství 

telefon: 48 524 3371 

Schválil: vedoucí oddělení Marcela Šulcová 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v radě města dne 15. 9. 2009 

Poznámka:       

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

 
Ing. Ondřej Červinka                                                 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
 
uzavření smluv o poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravová-
ním mezi Statutárním městem Liberec a těmito subjekty : 
 

1. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
Růžodolská 118/26, 460 01  Liberec 11 
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částka ve výši : 263.655,- Kč 
 

2. DOCTRINA – základní škola, s. r. o.  
Na Perštýně 404/44, 460 01  Liberec 4 
částka ve výši :  804.195,-Kč 
 

a  u k l á d á 
 
1. Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  

zajistit uzavření smluv s žadateli o poskytnutí dotace z  dotačního programu pro poskytnu-
tí finančních prostředků na provozní náklady  spojené  se stravováním základních škol ji-
ných zřizovatelů, působících na území města Liberec     
         T : říjen 2009 

 
2. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2010 částku 

1.067.850,- Kč  
            T : listopad 2009 
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Důvodová zpráva : 
 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 2. 9. 2009 schválilo zřízení dotačního programu pro 
poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním základních škol 
jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec.  Současně zastupitelstvo města schvá-
lilo znění vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování. 
 
Odbor školství, kultury a sportu  obdržel v řádném termínu, tj.  do 10. září 2009 dvě žádosti 
základních škol. Jedná se o Křesťanskou základní školu a mateřskou školu J. A. Komenského 
a základní školu DOCTRINA – základní škola, s. r. o. Obě základní školy splňují kritéria vy-
plývající z dotačního programu.  
 
Žádosti byly odevzdány na předepsaných formulářích s požadovanými přílohami na odbor 
školství, kultury a sportu  SML. V řádném termínu uzávěrky byly přijaty celkem dvě žádosti 
od těchto subjektů : 
 

1. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
Růžodolská 118/26 
460 01  Liberec 11 
 
Zaevidováno dne  8. 9. 2009 pod č.j. 158234/09. 
 
Žadatel uvádí předpokládaný počet 93 stravovaných žáků. Výše dotace bude v tomto 
případě činit 263.655,- Kč (93 stravovaných žáků á  15,-  Kč). 
 
Základní škola požádala dne 8. 9. 2009 o dotaci ve výši  15,- Kč/oběd oproti původ-
nímu požadavku ze dne 3. 8. 2009 ve výši 10,- Kč/oběd. Požadovaná částka činí  
263.655,- Kč (nepřekročí  částku 264.600,- Kč uvedenou v materiálu do zastupitelstva 
dne 2. 9.  2009 – důvodem je skutečnost, že při předběžném výpočtu vycházel před-
kladatel z maximální  možné kapacity výdejny, tj. 140 žáků). 
 
 

2. DOCTRINA – základní škola, s. r. o. 
Na Perštýně 404/44 
460 01  Liberec 4 
 
Zaevidováno dne 8. 9. 2009  pod č. j. 157992/009. 
 
Žadatel uvádí předpokládaný počet 230 stravovaných žáků. Výše dotace bude v tomto 
případě činit 804.195,-Kč (230 stravovaných žáků  á  18,50 Kč). 
 

 
Odbor školství, kultury a sportu doporučuje zastupitelstvu města v souladu s rozhodnutím  
ZM ze dne 2. 9. 2009 schválit  uzavření  smluv  s oběma základními školami. 
 
Příloha : 
žádost Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského ze dne 8. 9. 2009 
žádost  DOCTRINA – základní škola, s. r. o. ze dne 8. 9. 2009 
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