
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: 22. 12. 2010 

Bod pořadu jednání:       

Uzavření smluv o  poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování  

 

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 22.12.2010 

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 smluv o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování  mezi Statutárním měs-
tem Liberec a těmito subjekty : 
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1. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
Růžodolská 118/26, 460 01  Liberec 11 
částka ve výši : 159.600,-Kč 
 

2. DOCTRINA – základní škola, s. r. o.  
Na Perštýně 404/44, 460 01  Liberec 4 
částka ve výši : 323.380,- Kč 
 

a   u k l á d á  
 
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátora, zajistit uzavření smluv s žadateli o poskytnutí 
dotace na provozní náklady na stravování 

prosinec 2010 
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Důvodová zpráva : 
 

V měsíci září 2010 se v souladu s podmínkami dotačního programu pro poskytnutí finančních 
prostředků na provozní náklady spojené se stravováním základních škol jiných zřizovatelů, 
působících na území města Liberec (usnesení ZM č. 152/09), obrátila na odbor školství, kultu-
ry a sportu Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského a DOCTRINA – 
základní škola, s. r. o.  s žádostí o dotaci. Vzhledem ke skutečnosti, že na rok 2011 nebyla do 
návrhu rozpočtu zařazena částka určená pro žadatele v rámci výše uvedeného dotačního pro-
gramu, doporučuje odbor školství, kultury a sportu  poskytnout  dotaci  alespoň na období od 
1. září 2010 do 31. prosince 2010.  

 
Odbor školství, kultury a sportu doporučuje zastupitelstvu města schválit  uzavření  smluv  s 
oběma základními školami. 
 
 
Příloha : 
 

• žádosti ředitelů 
• návrh smluv  o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování  

 
 

 
 

 
 
 



 
 

Smlouva o poskytnutí dotace na provozní náklady na 
stravování  

                               
č. 9/10/0437 

 
Statutární město Liberec, 
se sídlem:  nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec l 
IČ: 262 978 
bankovní spojení: 20028-3389998/6000 
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 
se sídlem  Růžodolská 118/26, 460 01  Liberec 11 
IČ : 44223897 
bankovní spojení:  
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 ze dne 22. 12. 2010 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 na období září až prosinec 2010. 

2. Finanční dotace je poskytnuta přísně účelově na úhradu provozních nákladů spojených se  
stravováním 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 2010 
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 a jeden oběd ve výši 15,- Kč, 
celkem ve výši   159.600,- Kč.   

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 v souladu 
s usnesením zastupitelstva města ze dne 22. prosince 2010  poskytnuta na účet č. 

 
Čl. IV. 

Čerpání dotace 

Dotace bude poskytnuta příjemci nejpozději do 31. 12. 2010  za období září až prosinec 
2010.  

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. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. ledna 2011 předložit poskytovateli 
vyúčtování dokládající účelovost využití poskytnuté dotace (kopie faktur - dotace 
odpovídající provozním nákladům na počet skutečně odebraných obědů žáků). 
Případný přeplatek je povinen příjemce vrátit na účet zřizovatele č. 1089692/0800  
nejpozději do 15. února 2011.  
 

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. V takovém případě je 
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příjemce povinen vrátit na výzvu poskytovatele poskytnuté finanční prostředky či 
jejich část ve lhůtě mu poskytovatelem stanovené na účet Statutárního města Liberec 
č. 1089692/0800. 

2. Statutární město může rovněž odstoupit od smlouvy o poskytnutí dotace v případě, že 
probíhá řízení o výmazu školy ze školského rejstříku, neoznámí-li škola neprodleně 
případné změny v počtech dětí, či jiné změny v činnosti školy rozhodné pro 
poskytování dotace.  

3. 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.  

4. 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 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. 

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

 
 
V Liberci dne 

 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 

 
 
 

……………………………….    ……………………………… 
Mgr. Pavel Kalous      Bc. Tomáš Vágner, ředitel 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu   školské právnické osoby 
        Křesťanské základní školy a 
        Mateřské školy J. A. Komenského 
         

 
 
 
 
 
 
 

 











Smlouva o poskytnutí dotace na provozní náklady na 
stravování  

                               
č. 9/10/0438 

 
Statutární město Liberec, 
se sídlem:  nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec l 
IČ: 262 978 
bankovní spojení: 20028-3389998/6000 
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 
 
DOCTRINA – základní škola, s. r. o. 
se sídlem : Na Perštýně 404/44, 460 01, Liberec 4 
IČ :  28695020 
bankovní spojení:  
zastoupená  Mgr. Jiřím Pacltem, ředitelem společnosti  DOCTRINA – základní škola, s. r. o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka 
v Liberci, oddíl C, vložka 26874 
 (dále jen příjemce) 
 
uzavírají v souladu s usnesením zastupitelstva města ze dne 22. prosince 2010  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  na období září až prosinec 2010. 

2. Finanční dotace je poskytnuta přísně účelově na úhradu provozních nákladů spojených se 
stravováním 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 2010 
b) základní  škola je právnickou osobou, kterou nezřizuje Statutární město Liberec a 

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

       
 
 



 2 

Čl. III. 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Dotace je stanovena na jednoho stravovaného žáka a jeden oběd ve výši 18,50,- Kč, 
celkem ve výši 323.380,- Kč.  

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 v souladu 
s usnesením zastupitelstva města ze dne 22. prosince 2010 poskytnuta na účet č. 
3849409001/5500. 

 
Čl. IV. 

Čerpání dotace 

Dotace bude poskytnuta příjemci nejpozději do 31. 12. 2010 za období září až prosinec 
2010.  

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. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. ledna 2011 předložit poskytovateli 
vyúčtování dokládající účelovost využití poskytnuté dotace (kopie faktur - dotace 
odpovídající provozním nákladům na počet skutečně odebraných obědů žáků) . 
Případný přeplatek je povinen příjemce vrátit na účet zřizovatele č. 1089692/0800  
nejpozději do 15. února 2011.  

. 
 
 

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 
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základě nepravdivých údajů, může od smlouvy odstoupit. 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. 20028-3389998/6000.  

2. Statutární město může rovněž odstoupit od smlouvy o poskytnutí dotace v případě, že 
probíhá řízení o výmazu školy ze školského rejstříku, neoznámí-li škola neprodleně 
případné změny v počtech dětí, či jiné změny v činnosti školy rozhodné pro 
poskytování dotace.  

3. 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.  

4. Pokud příjemce dotace v rámci finanční veřejnosprávní kontroly dle § 3 odst. 2  
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 veřejnosprávní 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 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. 

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

 
 
 
V Liberci dne 

 
 

Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
 

……………………………….    ……………………………… 
Mgr. Pavel Kalous      Mgr. Jiří Paclt 
vedoucí odboru školství,      ředitel DOCTRINA –  
kultury a sportu      základní škola, s. r. o. 

 
 
 
 
 
 

 




