
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 18. 12. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Poskytnutí dotací na rok 2015 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na 
provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není statutární 
město Liberec 

 

 

Zpracovala:  Alena Romanopulu, oddělení školství a kultury 

odbor, oddělení: odbor péče o občany 

telefon: 48 524 3375 

Schválila: vedoucí oddělení Mgr. Lenka Řebíčková, školství a kultury 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous  

Projednáno: v radě města dne 7. října 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
PhDr. Ivan Langr, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
poskytnutí dotace na rok 2015 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 
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25027611 ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem - celkem 260.000,- 
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  
 
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstku primátora 
 
1. zařadit částku ve výši 669.500,- Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2015 
          T: prosinec 2014 
 
2. zajistit podepsání dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol na  
    území města Liberec,  jejichž zřizovatelem není statutární město Liberec 
                                       T:  leden 2015 
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Důvodová zpráva : 

 
Usnesením zastupitelstva města č. 107/08 v červnu 2008 byl zřízen Dotační program pod-
pory provozu mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není Statu-
tární město Liberec (viz příloha). Dotačním programem byly stanoveny podmínky pro po-
skytnutí dotace.  
 
Odbor péče o občany obdržel pro rok 2015 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.  
 
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 – 471.656,17 
Rok 2014 – 602.550,00  (pozn.: dotace roku 2014 bude vyúčtována v roce 2015) 
 
Materiál byl projednán na 17. schůzi rady města Liberec dne 7. 10. 2014.  
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Přílohy:  
1. dotační program 
2. smlouva o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy, uzavřená mezi statutárním 

městem Liberec a Mateřskou školou DOMINO s. r. o., včetně uzavřených dodatků ke 
smlouvě 

3. smlouva o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy, uzavřená mezi statutárním 
městem Liberec a II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s.,  včetně uzavřeného dodatku  

 ke smlouvě 
4. smlouva o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy, uzavřená mezi statutárním 

městem Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou školou J. A. Komenské-
ho,  včetně uzavřeného dodatku ke smlouvě 

5. návrhy dodatků ke smlouvám dle bodu 2), 3) a 4)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 












































