
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 10. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání 
školní jídelny - výdejny na školní jídelnu 

 

 

Zpracoval: Marcela Šulcová  

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 13. září 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky   

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
1. změnu užívání školní jídelny–výdejny Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9,      

příspěvkové organizace na školní jídelnu, od 1. 1. 2012 
2.  kapacitu školní jídelny Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organiza-

ce, od 1. 1. 2012 na počet 140 stravovaných  
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a   u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky , požádat o změnu v rejstříku škol a škol-
ských zařízení 

          T : neprodleně 
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Důvodová zpráva: 
 

Odbor školství, kultury a sportu předkládá zastupitelstvu města návrh na změnu užívání školní 
jídelny-výdejny Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9  (dále mateřská škola) na školní 
jídelnu a stanovení kapacity školní jídelny na počet 140 stravovaných.  

Dne 15. února 2011 byl zahájen provoz Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9  
s celkovou kapacitou 140 dětí. Současně v tomto termínu Krajský úřad Libereckého kraje 
vydal rozhodnutí  o  zápisu mateřské školy  a školní jídelny–výdejny do rejstříku škol a škol-
ských zařízení.  

Stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy je v současné době zajištěno dovozem hoto-
vých jídel firmou Gastron – Zuzana Vaníčková, s. r. o.  

Odbor školství, kultury a sportu přistoupil k rekonstrukci stávajících prostor školní jídelny– 
výdejny v objektu mateřské školy na školní jídelnu. Realizací tohoto záměru dojde ke snížení 
souvisejících provozních nákladů hrazených zřizovatelem. Do prosince 2011 by měly být 
dokončeny stavební úpravy a k 1. 1. 2012 bude zahájen provoz. 

Na realizaci provozu školní kuchyně zastupitelstvo města usnesením č. 149/2011 schválilo 
dne 30. 6. 2011 částku ve výši 870tis. Kč.   Tato finanční částka bude čerpána z Fondu pro 
financování rozvoje školských příspěvkových organizací.   

Na základě uvedených skutečností, v souvislosti s novým stanovením limitu zaměstnanců 
včetně mzdových prostředků a odvodů spojených se zabezpečením   provozu školní jídelny,  
je třeba požádat Krajský úřad Libereckého kraje o změnu  do rejstříku škol a školských  zaří-
zení, s účinností od 1. 1. 2012. 
 
Návrh na změnu užívání školní jídelny–výdejny Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9 
na školní jídelnu byl projednán ve Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání, který jej dopo-
ručil ke schválení.  
    
Odbor školství, kultury a sportu doporučuje zastupitelstvu města provedení změn v rejstříku 
škol a školských zařízení v termínu k 1. 1. 2012. 

 

 


