
Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se 
stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města 

Liber ec 
 
Podmínky poskytnutí dotace (návrh): 
 

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.  


