
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

10.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 11. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Uzavření smluv o poskytnutí finanční dotace na provozní náklady spojené se 
stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města 
Liberec. 

 

 

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 dne 15. listopadu 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     
uzavření Smluv o poskytnutí dotace na provozní náklady na  stravování mezi Statutárním 
městem 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, IČ 44223897 
částka ve výši : 409.500,- Kč 
 

2. DOCTRINA – základní škola, s. r. o.  
Na Perštýně 404/44, 460 01  Liberec 4,  IČ 28695020 
částka ve výši : 762.450,- Kč 
 

a   u k l á d á  
 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky:  
1. zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství a kultury pro rok 2012 částku ve výši 

1.171.950,- Kč 
2. zajistit uzavření smluv s žadateli o poskytnutí dotace na provozní náklady na 

stravování 
 T :  31. 12. 2011 
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Důvodová zpráva: 

 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 16. dubna 2011 schválilo změnu Dotačního 
programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním 
žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec. Tento dotační 
program byl zřízen usnesením zastupitelstva města č. 152/09  v září 2009.  
Zastupitelé vzali na vědomí skutečnost, že u žáků základních škol jiných zřizovatelů, kteří by 
docházeli a stravovali se v základních školách zřizovaných obcí, by stejně ze strany SML 
vznikla povinnost přispívat na jejich stravování.  
Cílem podpory školního stravování žáků Doctrina – základní škola, s. r. o. jsou pak především 
ti žáci, kteří v současné době navštěvují soukromou školu z toho důvodu, že k 1. 9. 2009 
došlo neočekávaně ke změně zřizovatele z města Liberec na zřizovatele soukromého. Snahou 
SML je umožnit dokončení školní docházky těmto žákům za původních, výchozích 
podmínek.  
 
V souladu se školským zákonem obce mohou nad rámec svých zákonných povinností 
podporovat školní stravování žáků základních škol, jejichž nejsou zřizovatelem, ve stejném 
rozsahu, jako u žáků jimi zřízených škol.  
 
Dotačním programem byly stanoveny podmínky pro poskytnutí dotace.  
 
Odbor školství, kultury a sportu obdržel dne 12. září 2011 žádosti od těchto subjektů : 
 
1.Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
Růžodolská 118/26 
460 01  Liberec 11 
 
Zaevidováno pod č.j. 153279/11 dne 12. 9. 2011 
Žadatel uvádí předpokládaný počet 140 stravovaných žáků. Výše dotace bude v tomto případě 
činit 409.500,-  Kč (140  stravovaných žáků x požadovaných 15,-  Kč x  195 obědů). 
 
 
2.DOCTRINA – základní škola, s. r. o. 
Na Perštýně 404/44 
460 01  Liberec 4 
 
Zaevidováno pod č.j. 152946/11 dne 12. 9. 2011 
Žadatel uvádí předpokládaný počet 230 stravovaných žáků. Výše dotace bude v tomto případě 
činit 762.450,- Kč  (230 stravovaných žáků  x  požadovaných 17,-  Kč x 195 obědů ). 
 
Žádosti byly odevzdány na předepsaných formulářích s požadovanými přílohami, byly však 
doručeny až dne 12. září,  čímž byla porušena jedna z podmínek  pro poskytnutí dotace, neboť 
termín pro podání žádosti v souladu s dotačním programem je stanoven na 10. září 
kalendářního roku. 
 
Odbor školství, kultury a sportu na základě přijatých žádostí vypracoval návrh Smluv o 
poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování. Smlouvy jsou v souladu s dotačním 
programem uzavírány na dobu určitou do 31. 12. 2015, přičemž výše dotace bude každoročně 
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stanovena na příslušný kalendářní rok písemným dodatkem za podmínky schválení poskytnutí 
dotace zastupitelstvem města. 
 
Návrh Smluv o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování  byl dne 10. listopadu 
2011 projednán ve Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání, který jej doporučil ke  
schválení. 
   
Přílohy : 
návrh smluv 
schválený dotační program 

 



 
 

Smlouva o poskytnutí dotace na provozní náklady na 
stravování  

                               
č.  

 
Statutární město Liberec, 
se sídlem:  nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec l 
IČ: 262 978 
bankovní spojení: 20028-3389998/6000 
zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou 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: 3849409001/5500 
zastoupená  Mgr. Ji řím Pacltem, jednatelem 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) dále jen příjemce) 
 
uzavírají v souladu s usnesením zastupitelstva města ze dne …. 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. 

2. Finanční dotace je poskytnuta přísně účelově na úhradu provozních nákladů spojených se  
stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů.  

 
 

      Čl. II.  
Podmínky poskytnutí dotace 

Dotace je poskytována na základě Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků 
na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, 
působících na území města Liberec schváleného usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 
59/2011 ze dne 16. dubna 2011. 
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Čl. III. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Dotace je pro rok 2012 stanovena na jednoho stravovaného žáka a jeden oběd ve výši 
17,- Kč.  

2. Dotace pro následující období a její výše bude upravena písemným dodatkem k této 
smlouvě za předpokladu schválení jejího poskytnutí Zastupitelstvem města Liberec. 

 
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 na základě 
předložených dokladů (kopie faktur) poukázána příjemci na účet č. 3849409001/5500. 

 

Čl. IV. 

Čerpání dotace 

Dotace bude poskytnuta příjemci v souladu s článkem III. do 30. dubna  za měsíce leden 
až březen, do 31. července  za měsíce duben až červen. Na měsíce září až prosinec bude 
požadovaná dotace poukázána v měsíci září a vyúčtována příjemcem v měsíci lednu 
následujícího roku.  

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 je povinen provést a předložit poskytovateli vyúčtování a vyhodnocení  
splnění účelu poskytnuté dotace. K vyúčtování předloží příjemce kopie faktur a 
doklady o jejich zaplacení – u faktur placených bezhotovostně se jedná o kopie výpisů 
z bankovních účtů, u faktur placených hotovostně o kopie výdajových pokladních 
dokladů. 

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. Odstoupení se oznámí 
příjemci písemnou formou a je účinné 15. kalendářní den po doručení písemného 
oznámení o odstoupení. V takovém případě je příjemce povinen vrátit na výzvu 
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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, zjistí-li v průběhu školního roku 
Česká školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán závažné nedostatky v činnosti školy, 
neoznámí-li škola neprodleně případné změny v počtech dětí, či jiné změny v činnosti 
školy rozhodné pro poskytování dotace.  

3. Pokud skutečnosti podle odst. 1 čl. VI budou zjištěny v kalendářních letech 
následujících po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, vrátí škola dotaci nebo její 
část poskytovateli včetně penále podle obecně závazných předpisů. 

4. 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. Stejné 
penále je poskytovatel oprávněn požadovat v případě prodlení s vrácením prostředků 
v souladu s článkem VI. odst. 3. 

5. 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 se uzavírá na dobu určitou, do 31. prosince 2015. 
 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
4. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec  (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v této smlouvě. 

 
V Liberci dne 

 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 

 
 
 

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



 
 

Smlouva o poskytnutí dotace na provozní náklady na 
stravování  

                               
č.  

 
Statutární město Liberec, 
se sídlem:  nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec l 
IČ: 262 978 
bankovní spojení: 20028-3389998/6000 
zastoupené  Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou 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: 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 ze dne …. 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. 

2. Finanční dotace je poskytnuta přísně účelově na úhradu provozních nákladů spojených se  
stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů.  

 
Čl. II. 

Podmínky poskytnutí dotace 
 
Dotace je poskytována na základě Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků 
na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, 
působících na území města Liberec schváleného usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 
59/2011 ze dne 16. dubna 2011. 
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Čl. III. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Dotace je pro rok 2012 stanovena na jednoho stravovaného žáka a jeden oběd ve výši 
15,- Kč.  

2. Dotace pro následující období a její výše bude upravena písemným dodatkem k této 
smlouvě za předpokladu schválení jejího poskytnutí zastupitelstvem města Liberec. 

 
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 na základě 
předložených dokladů (kopie faktur) poukázána příjemci na účet č. 2900065319/2010. 

 

 

Čl. IV. 

Čerpání dotace 

Dotace bude poskytnuta příjemci v souladu s článkem III. do 30. dubna  za měsíce leden 
až březen, do 31. července  za měsíce duben až červen. Na měsíce září až prosinec bude 
požadovaná dotace poukázána v měsíci září a vyúčtována příjemcem v měsíci lednu 
následujícího roku.  

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 je povinen provést a předložit poskytovateli vyúčtování a vyhodnocení  
splnění účelu poskytnuté dotace. K vyúčtování předloží příjemce kopie faktur a 
doklady o jejich zaplacení – u faktur placených bezhotovostně se jedná o kopie výpisů 
z bankovních účtů, u faktur placených hotovostně o kopie výdajových pokladních 
dokladů. 

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. Odstoupení se oznámí 
příjemci písemnou formou a je účinné 15. kalendářní den po doručení písemného 
oznámení o odstoupení. V takovém případě je příjemce povinen vrátit na výzvu 
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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, zjistí-li v průběhu školního roku 
Česká školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán závažné nedostatky v činnosti školy, 
neoznámí-li škola neprodleně případné změny v počtech dětí, či jiné změny v činnosti 
školy rozhodné pro poskytování dotace.  

3. Pokud skutečnosti podle odst. 1 čl. VI budou zjištěny v kalendářních letech 
následujících po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, vrátí škola dotaci nebo její 
část poskytovateli včetně penále podle obecně závazných předpisů. 

4. 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. Stejné 
penále je poskytovatel oprávněn požadovat v případě prodlení s vrácením prostředků 
v souladu s článkem VI. odst. 3. 

5. 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 se uzavírá na dobu určitou, do 31. prosince 2015. 
 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
4. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec  (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v této smlouvě. 

 
V Liberci dne 

 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 

 
 

……………………………….    ……………………………… 
Mgr. Pavel Kalous      Bc. Tomáš Vágner 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu ředitel školské právnické osoby 

Křesťanská základní škola a 
mateřská škola  J. A. Komenského 



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 : 
 

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 10. 
května 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.  


