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3.  zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Změna 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, 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. 3. 2011 

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      
 
změnu Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spoje-
né se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Libe-
rec dle předloženého návrhu 
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a  u k l á d á  
 

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátora, postupovat v souladu se schváleným materiá-
lem 

T : neprodleně  
2. PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstku primátora, zařadit do návrhu  nejbližšího rozpočto-

vého opatření na odbor školství, kultury a sportu částku ve výši 1.232.840,- Kč 
       T:  nejbližší rozpočtové opatření 2011 
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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 žáků  základ-
ních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec.   
 
Obce mohou nad rámec svých  zákonných povinností podporovat školní stravování základ-
ních škol, jejichž nejsou zřizovatelem, ve stejném rozsahu,  jako u žáků jimi zřízených škol.  
 
Dotačním programem byly stanoveny podmínky pro poskytnutí dotace. Odbor školství, kultu-
ry a sportu po projednání s odborem právním a veřejných zakázek doporučuje změnu dotační-
ho programu ve smyslu, že dotace bude poskytována  na období kalendářního roku, maximál-
ně do výše průměrné částky za úhradu provozních nákladů spojených se stravováním žáků ve 
školách zřizovaných Statutárním městem Liberec, jejichž stravování je zajištěno jiným doda-
vatelem. Smlouva o  poskytnutí dotace by měla být uzavřena na dobu určitou, čtyři  roky.  
Současně dotační program konkrétně upravuje postup pro  poskytnutí dotace na období leden 
až prosinec 2011. 
 
Návrh dotačního programu byl projednán dne 3. března 2011 ve Výboru pro školství, výcho-
vu a vzdělávání a  ten ho  doporučil  předložit do rady a následně zastupitelstvu města.  
 
 
Příloha : 
návrh dotačního programu  
 



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 (návrh): 
 

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 15. 
dubna 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.  


