
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

11.  zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není 
Statutární město Liberec 

 

 

Zpracovala: Alena Romanopulu 

odbor, oddělení: odbor školství a kultury, oddělení školství 

telefon: 48 524 3375 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Jan Hortvík 

 vedoucí odboru Mgr. Roman Král 

Projednáno: v radě města dne 3. prosince  2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. 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     
poskytnutí dotace na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na pro-
voz mateřské školy mezi Statutárním městem Liberec a Mateřskou školou DOMINO s. r. 
o.,IČ 28709381 ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem -  celkem 
84.500,- Kč, mezi Statutárním městem Liberec a II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s., IČ 
25027611 ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem - celkem 260.000,- 
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Kč a mezi Statutárním městem Liberec a Křesťanskou základní školou  a mateřskou školou J. 
A. Komenského, IČ 44223897  ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítě-
tem - celkem 325.000,- Kč 
 
a   u k l á d á  
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky,  
 
po schválení finanční částky 669.500,- Kč ve výdajové části rozpočtu odboru školství a kultu-
ry pro rok 2014 zastupitelstvem města Liberec, zajistit podepsání dodatků ke smlouvám o 
poskytnutí dotace na provoz mateřské školy s Mateřskou školou DOMINO s.r.o. ,IČ 
28709381, s II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s., IČ 25027611 a s  Křesťanskou základní 
školou a mateřskou školou J. A. Komenského, IČ 44223897. 
 
 
 
 
                                       T: prosinec 2013 
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Důvodová zpráva : 

 
Usnesením zastupitelstva města č. 107/08 v červnu 2008 byl zřízen Dotační program podpory 
provozu mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město 
Liberec. Dotačním programem byly stanoveny podmínky pro poskytnutí dotace.  
 
Odbor školství a kultury obdržel pro rok 2014 žádosti o dotace od subjektů: 
 

1. Mateřská škola DOMINO s. r. o.  
Krakonošova 453 
460 14 Liberec 14 

Žadatel uvádí předpokládaný počet 13 dětí s trvalým bydlištěm na území města Liberec. Ma-
ximální výše dotace bude činit 84500,- Kč (13 dětí x 6500,-). S tímto subjektem byla uzavře-
na 21.12.2011 smlouva na dobu určitou do 31.12.2015. V souladu se smlouvou bude výše 
dotace každoročně nově stanovena, přičemž uvedená částka 6500,- Kč je garantována jako 
nejnižší.  

 
 

2. II. mateřská škola Preciosa, o. p. s.   
    Puškinova 80 

463 12 Liberec 24 
Žadatel uvádí předpokládaný počet 40 dětí s trvalým bydlištěm na území města Liberec. Ma-
ximální výše dotace bude činit 260000,- Kč (40 dětí x 6500,-). S tímto subjektem byla uza-
vřena 18.12.2012 smlouva na dobu určitou do 31.12.2016. V souladu se smlouvou bude výše 
dotace každoročně nově stanovena. 
 

3. Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského  
    Růžodolská 118/26 

460 01 Liberec 11 
Žadatel uvádí předpokládaný počet 50 dětí s trvalým bydlištěm na území města Liberec. Ma-
ximální výše dotace bude činit 325000,- Kč (50 dětí x 6500,-). S tímto subjektem byla uza-
vřena 10.1.2013 smlouva na dobu určitou do 31.12.2016. V souladu se smlouvou bude výše 
dotace každoročně nově stanovena.  
Materiál byl projednán výborem pro školství, výchovu a vzdělávání dne 5. prosince 2013.  
 
Doposud byla v rámci dotačního programu poskytnuta dotace: 
Rok 2009 – 204.208,30  
Rok 2010 – 331.499,96 
Rok 2011 – 396.700,36 
Rok 2012  - 482.889,40  
Rok 2013 – 649.350,- (pozn.: dotace roku 2013 bude vyúčtována v roce 2014) 
Odbor školství a kultury na základě přijatých žádostí vypracoval návrhy dodatků ke smlou-
vám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol.  
 
Přílohy:  
dotační program 
návrh dodatku s Mateřskou školou DOMINO s. r. o. 
návrh dodatku s Křesťanskou ZŠ a MŠ J.A.Komenského 
návrh dodatku s II. mateřskou školou Preciosa o.p.s. 



Dotační program podpory provozu mateřských škol na území města 
Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec 

Podmínky poskytnutí dotace : 

1. O dotaci mohou požádat školské právnické osoby, které nejsou zřizovány Statutárním 
městem Liberec, jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb. a pečují o děti předškolního věku s trvalým pobytem na 
území Liberce. 

2. Žádost se podává na předepsaném formuláři vždy k 15. září běžného roku, a to na 
období následujícího kalendářního roku. 

3. Výše dotace na jedno dítě je odvozena z průměrné hodnoty neinvestičních nákladů
připadajících na jedno dítě v mateřských školách zřizovaných Statutárním městem 
Liberec v předcházejícím kalendářním roce.  
Neinvestičními náklady se pro účely stanovení výše dotace rozumějí běžné, 
každoročně se opakující věcné a finanční náklady na provoz mateřské školy, snížené o 
náklady na potraviny a o jednorázové náklady na velké opravy a na objemově
významnou obnovu inventáře. 
Jejich součástí nejsou náklady hrazené ze zdrojů Krajského úřadu Liberec nebo 
státního rozpočtu. 

4. Dotace bude poskytnuta přísně účelově na úhradu nákladů spojených s provozem 
mateřské školy.  

5. Výše dotace bude stanovena jakou součin počtu dětí přijatých do mateřské školy a 
sazby roční dotace na 1 dítě stanovené městem Liberec . 

6.  S příjemcem dotace bude uzavřena dotační smlouva na dobu určitou 4 roky. Pro rok 
2009 je stanovena výše  příspěvku na 1 dítě 6.500,- Kč,  tato částka je garantována 
jako nejnižší po dobu 4 let. Výše sazby bude každoročně nově stanovena  a poskytnuta 
formou dodatku  k uzavřené smlouvě.  

7.  Podmínkou poskytnutí dotace na dítě v mateřské škole je   
-  trvalé bydliště dítěte na území Statutárního města Liberec 
-  minimální docházka dítěte 65%, počínaje rokem 2010  50 %  
- měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) stanovená organizací pro 

příslušný kalendářní rok placená rodiči dítěte nepřevyšuje částku odpovídající 25% 
minimální měsíční mzdy platné v roce poskytování dotace 

- příjemce dotace umožní pověřeným zástupcům Statutárního města Liberec nahlížet 
do provozní a hospodářské evidence organizace za účelem ověření, zda nárokovaná 
výše dotace odpovídá počtu dotovaných dětí a zda byly splněny podmínky pro její 
poskytnutí. 

8. Poskytování dotace bude realizováno ve formě záloh a jejich vyúčtování. Úhrnná výše  
záloh v kalendářním roce nepřesáhne 90% plánované roční částky dotace. Zbývajících 
10% částky dotace bude příjemci poukázáno až poté, co bude ověřeno, že splnil 
podmínky požadované pro přiznání dotace.  



 

 Dodatek č. 2 ke smlouvě  o poskytnutí dotace na provoz 
mateřské školy č. 9/11/0440 

 
Statutární město Liberec  
IČ: 00262 978 
sídlo: nám. Dr. E. Beneše  1,  460 59  Liberec 1 
bankovní spojení: 1089692/0800 
zastoupené Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Romanem Králem, vedoucím odboru školství a kultury 
 (jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
- a - 
 
Mateřská škola DOMINO s. r. o. 
IČ : 287 09 381 
Se sídlem: Krakonošova 453, 460 14 Liberec 14 
bankovní spojení: 232196137/0300 
zastoupená Radkou Pleštilovou, jednatelkou 
zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 27934. 
(dále jen příjemce) 
 
uzavírají v souladu s Usnesením zastupitelstva města  ze dne 12. 12. 2013, dodatek č. 2 
ke smlouvě  o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy : 
 
V souladu s ustanovením čl. III, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřské 
školy č. 9/11/0440 je stanovena pro rok 2014 dotace na 1 dítě ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 
kapacitní místo obsazené dítětem – dětmi.  
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

       
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá 1. 
ledna 2014. 
 
Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě  
vyhotovení. 

 
V Liberci,  dne                                      
 
 Za poskytovatele :      Za příjemce : 
 
……………………………….                                ……………………………………….                                                                                                  
Mgr. Roman Král                   Radka Pleštilová 
vedoucí odboru školství a kultury  jednatelka 
 



 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě  o poskytnutí dotace na provoz 
mateřské školy č. 11/12/0140 

 
Statutární město Liberec  
IČ: 00262 978 
sídlo: nám. Dr. E. Beneše  1,  460 59  Liberec 1 
bankovní spojení: 1089692/0800 
zastoupené Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Romanem Králem, vedoucím odboru školství a kultury 
 (jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
- a - 
 
Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
IČ : 44223897 
Se sídlem: 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  ze dne 12. 12. 2013                                           
dodatek č. 1 ke smlouvě  o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy : 
 
V souladu s ustanovením čl. III, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřské 
školy č. 11/12/0140 je stanovena pro rok 2014 dotace na 1 dítě ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 
kapacitní místo obsazené dítětem – dětmi.  
 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
       
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá 1. 
ledna 2014. 
 
Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě  
vyhotovení. 

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



 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě  o poskytnutí dotace na provoz 
mateřské školy č. 11/12/0141 

 
Statutární město Liberec  
IČ: 00262 978 
sídlo: nám. Dr. E. Beneše  1,  460 59  Liberec 1 
bankovní spojení: 1089692/0800 
zastoupené Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Romanem Králem, vedoucím odboru školství a kultury 
 (jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 
 
- a - 
 
II. mateřská škola Preciosa, o. p. s.  
IČ : 25027611 
Se sídlem: Puškinova 80, 463 12 Liberec 24 
bankovní spojení: 271859840277/0100 
zastoupená Janou Hukovou, 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  ze dne 12. 12. 2013                                           
dodatek č. 1 ke smlouvě  o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy : 
 
V souladu s ustanovením čl. III, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřské 
školy č. 11/12/0141 je stanovena pro rok 2014 dotace na 1 dítě ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 
kapacitní místo obsazené dítětem – dětmi.  
 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
       
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá 1. 
ledna 2014. 
 
Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě  
vyhotovení. 

 
V Liberci,  dne                                      
 
 Za poskytovatele :      Za příjemce : 
 
……………………………….                                ……………………………………….                                                                                                  
Mgr. Roman Král                                    Jana Huková 
vedoucí odboru školství a kultury  ředitelka MŠ 
 


