
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 16. 12. 2010 

Bod pořadu jednání:       

Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol, mezi 
Statutárním městem Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou školou J. A. 
Komenského a II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s.. 

 

 

Zpracoval: Alena Romanopulu, oddělení školství 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení školství 

telefon: 48 524 3375 

Schválil: vedoucí oddělení Marcela Šulcová 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 8. 12. 2010 

Poznámka:       

Předkládá: 
Mgr. Jan Korytář, v. r. 
primátor města 

 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
 
uzavření dodatků č. 3 ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol mezi 
Statutárním městem Liberec a těmito subjekty:  
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1.  II. mateřská škola  Preciosa,  o. p. s.  
     Puškinova 80 
     463 12 Liberec 24 
     částka ve výši 286.000,00 Kč 
 
2.  Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského 
     Růžodolská 118/26 
     460 01 Liberec 11 
     částka ve výši 292.500,00 Kč 
 
a  u k l á d á 
 
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora ,  
 

a) zajistit seznámení žadatelů o poskytnutí dotace z dotačního programu podpory provo-
zu mateřských škol na území města Liberce, jejichž zřizovatelem není Statutární měs-
to Liberec, s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

 
 

b) zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol  
                                                                                                                       T: prosinec 2010 
 
 

c) zařadit částku ve výši 578.500,00 Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2011. 
                                                                                                                 T: prosinec 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Důvodová zpráva: 
 
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 107/08 ze dne 5. 6. 2008 bylo schváleno zřízení 
Dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území města Liberec, jejichž zři-
zovatelem není Statutární město Liberec. 
V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 199/08 ze dne 30. 10. 2008 byly uza-
vřeny smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol mezi Statutárním městem Li-
berec a těmito subjekty: 
 
II. mateřská škola Preciosa, o.p.s.  
Puškinova 80 
463 12 Liberec 24, 
 
Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
Růžodolská 118/26 
460 01 Liberec 11. 
  
Dle ustanovení bodu  4, čl. V. výše uvedených smluv podmínkou poskytnutí dotace je každo-
roční předložení řádně vyplněné žádosti včetně příloh do 15. září poskytovateli. V řádném 
termínu uzávěrky byly přijaty žádosti od  II. mateřské škola Preciosa, o.p.s. a Křesťanské zá-
kladní školy a mateřské školy J. A. Komenského 
 
II. mateřská škola Preciosa uvádí předpokládaný počet 44 přijatých dětí s trvalým bydlištěm 
na území města Liberec. Výše dotace bude v tomto případě činit 286.000,00 Kč (44 dětí  á 
6.500,- Kč dle bodu č. 6 dotačního programu).  
 
Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského uvádí předpokládaný počet 45 
přijatých dětí s trvalým bydlištěm na území města Liberec. Výše dotace bude v tomto případě 
činit 292.500,00 Kč (45 dětí  á 6.500,- Kč dle bodu č. 6 dotačního programu). 
 
Dle ustanovení čl. III. smluv o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol bude výše dotace 
každoročně nově stanovena a jakákoliv změna její výše  bude provedena formou písemného 
dodatku k platným smlouvám.  
 
Odbor školství, kultury a sportu zařadil částku ve výši 578.500,- Kč (286.000,- Kč + 
292.500,- Kč) do návrhu rozpočtu na rok 2011, doporučuje ponechat i nadále dotaci ve výši 
6.500,00 Kč a předložený materiál schválit.  
 
 
 
 
 
Příloha: 
Smlouvy č. 8/08/0519, 8/08/0520 
Dodatky č. 3 

 
 

 



















 

 Dodatek č. 3  ke smlouvě  o poskytnutí dotace na provoz 
mateřské školy č. 8/08/0520 

 
Statutární město Liberec  
IČ: 00262 978 
sídlo: nám. Dr. E. Beneše  1,  460 59  Liberec 1 
bankovní spojení: …………………………….. 
zastoupené Mgr. Janem Korytářem, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství kultury a 
sportu 
 (jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
- a - 
 
II. mateřská škola Preciosa, o. p. s. 
IČ : 25027611 
sídlo: Puškinova 80, 463 12 Liberec 24 
bankovní spojení: 271859840277/0100 
zastoupená Libuší Kopeckou, ředitelkou mateřské školy 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, pobočka v Liberci, oddíl 0, vložka 9 
(dále jen příjemce) 
 

 
uzavírají v souladu s Usnesením zastupitelstva města   č. /10, ze dne . . 2010, dodatek č. 3  

ke smlouvě  o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy : 
 

 V souladu s ustanovením čl. III, odst. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřské 
školy č. 8/08/0520 je stanovena pro rok 2011 dotace na 1 dítě ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 
kapacitní místo obsazené dítětem – dětmi při splnění čl. II. písm. c) Smlouvy o poskytnutí 
dotace na provoz mateřské školy č. 8/08/0520 a ustanovení Dodatku č. 2 k této smlouvě.  

 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
       
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.  
 
Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě  
vyhotovení. 

 
V Liberci,  dne                                      
 
 Za poskytovatele :      Za příjemce : 
 
……………………………….                                ……………………………………….                                                                                                  
Mgr. Pavel Kalous     Libuše Kopecká 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu  ředitelka MŠ   
 
 



 

 Dodatek č. 3  ke smlouvě  o poskytnutí dotace na provoz 
mateřské školy č. 8/08/0519 

 
Statutární město Liberec  
IČ: 00262 978 
sídlo: nám. Dr. E. Beneše  1,  460 59  Liberec 1 
bankovní spojení: ………………………………. 
zastoupené Mgr. Janem Korytářem, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství kultury a 
sportu 
 (jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
- a - 
 
Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
IČ : 44223897 
sídlo: Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11  
bankovní spojení: 2900065319/2010 
zastoupená Bc. Tomášem Vágnerem, ředitelem školské právnické osoby Křesťanské základní 
školy a mateřské školy J. A. Komenského  
zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.  
(dále jen příjemce) 
 

 
uzavírají v souladu s Usnesením zastupitelstva města   č. /10 , ze dne . . 2010, dodatek č. 

3 ke smlouvě  o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy : 
  
V souladu s ustanovením čl. III, odst. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřské 
školy č. 8/08/0519 je stanovena pro rok 2011 dotace na 1 dítě ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 
kapacitní místo obsazené dítětem – dětmi při splnění čl. II. písm. c) Smlouvy o poskytnutí 
dotace na provoz mateřské školy č. 8/08/0519 a ustanovení Dodatku č. 2 k této smlouvě.  

 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
       
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.  
 
Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 

 
V Liberci,  dne                                         
 
 Za poskytovatele :      Za příjemce : 
 
……………………………….                                ……………………………………….                                                                                                  
Mgr. Pavel Kalous     Bc. Tomáš Vágner 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu  ředitel školské právnické osoby  
                                                                                   Křesťanské základní školy a   
                                                                                   mateřské školy J. A. Komenského  


