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Bod pořadu jednání:       

Poskytnutí dotací na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na 
provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, pů-
sobících na území města Liberec 
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 vedoucí odboru Mgr. Roman Král 
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primátorka Statutárního města Liberec 
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poskytnutí dotací na rok 2014 a  uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na pro-
vozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na 
území města Liberec mezi Statutárním městem Liberec a těmito subjekty:  
 

1. DOCTRINA – základní škola a mateřská škola, s. r. o.  
 Na Perštýně 404/44, 460 01 Liberec 4, IČ 28695020 
 maximální částka (plný počet stravovaných) ve výši: 568.100,- Kč  
 
2. Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského 
 Růžodolská 118/26. 460 01 Liberec 11, IČ 44223897 
 maximální částka (plný počet stravovaných) ve výši: 494.000,- Kč 

 
 
a   u k l á d á  
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, po schválení finanční částky ve výši 
902.785,- Kč – 85 % maximální částky dotace ve výdajové části rozpočtu odboru školství a 
kultury pro rok 2014 zastupitelstvem města Liberec, zajistit podepsání dodatků ke smlouvám 
o poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec.  
 
                                       T: prosinec 2013 
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Důvodová zpráva : 
 

Usnesením zastupitelstva města č. 59/2011 v dubnu 2011 byl zřízen Dotační program pro 
poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základ-
ních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec. Dotačním programem byly 
stanoveny podmínky pro poskytnutí dotace.  
 
Odbor školství a kultury obdržel žádosti od subjektů: 
 
1.  DOCTRINA – základní škola a mateřská škola, s. r. o.  
 Na Perštýně 404/44, 460 01 Liberec 4 
  
 Zaevidováno pod č. j. 127791/13 dne 22. 8. 2013. 

Žadatel uvádí předpokládaný počet 230 stravovaných žáků. Výše dotace bude v tomto 
případě činit 568.100,- Kč (230 stravovaných žáků x 13,- Kč x 190 obědů).  

  
2. Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského 
 Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11  
  
 Zaevidováno pod č. j. 135194/13 dne 9. 9. 2013. 

Žadatel uvádí předpokládaný počet 200 stravovaných žáků. Výše dotace bude v tomto 
případě činit 494.000,- Kč (200 stravovaných žáků x 13,- Kč x 190 obědů).  

 
Žádosti byly doručeny na předepsaných formulářích s požadovanými přílohami v termínu dle 
dotačního programu.  
Odbor školství a kultury na základě přijatých žádostí vypracoval návrhy dodatků  ke smlou-
vám o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování, uzavřeným na dobu určitou do 
31. prosince 2015. Smlouvy jsou v souladu s dotačním programem uzavírány na dobu určitou 
čtyř let. Výše dotace bude dle uzavřených smluv každoročně nově stanovena na příslušný 
kalendářní rok písemným dodatkem za podmínky schválení poskytnutí dotace zastupitelstvem 
města. V rámci změn v přípravách rozpočtu na rok 2014 byla navržena odborem školství a 
kultury částka ve výši 902.785,- Kč, což činí 85 % maximální částky dotace. Maximální část-
ka dotace vychází z údaje příjemců dotace o nejvyšším počtu stravovaných žáků, pro které 
bude požadována dotace.  
Materiál byl projednán  výborem pro školství, výchovu a vzdělávání dne 5. prosince 2013. 
 
Doposud byla v rámci dotačního  programu poskytnuta dotace: 
Rok 2009 – 323.612,- Kč  
Rok 2010 – 863.526,- Kč 
Rok 2011 – 802.188,- Kč 
Rok 2012 – 813.264,- Kč 
Rok 2013 – 934.773,- Kč (pozn.: rok 2013 bude vyúčtován v roce 2014) 
 
 
 
 
Přílohy:  
návrhy dodatků ke smlouvám  
schválený dotační program  

 



 

Dodatek č. 2 ke smlouvě  o poskytnutí dotace na provozní 
náklady na stravování   č. 9/11/0444                          

 
 
Statutární město Liberec, 
se sídlem:  nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec l 
IČ: 262 978 
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 
 
DOCTRINA – základní škola a mateřská 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 a 
mateřská 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 č.  ze dne       , dodatek č. 2  ke 
Smlouvě  o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování : 

 
Čl. III. odst. 1 se mění takto : 
 
Dotace je pro rok 2014 stanovena na jednoho stravovaného žáka a jeden oběd ve výši 13,- Kč.  
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

       
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a  účinnosti dnem 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      Mgr. Ji ří Paclt 
vedoucí odboru školství a  kultury  ředitel Doctrina – základní škola a 

mateřská škola, s. r. o.   



 

Dodatek č. 2 ke smlouvě  o poskytnutí dotace na provozní 
náklady na stravování   č. 9/11/0443                          

 
 
Statutární město Liberec, 
se sídlem:  nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec l 
IČ: 262 978 
bankovní spojení: 1089692/0800 
zastoupené primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergovou 
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 
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 č.    ze dne   , dodatek č. 2 ke 
Smlouvě  o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování : 
 
Čl. III. odst. 1 se mění takto : 
 
Dotace je pro rok 2014 stanovena na jednoho stravovaného žáka a jeden oběd ve výši 13,- Kč.  
  
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
    
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a  účinnosti dnem 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 
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