
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: 26. 11. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Poskytnutí dotací dle dotačního programu SML pro stravování žáků ZŠ  
 
Stručný obsah: Na základě vyhlášeného "Dotačního programu SML pro poskytnutí 
finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních 
škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016-2018" podaly 
společnosti DOCTRINA - střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o. a Křes-
ťanská základní a mateřská škola J. A. Komenského žádosti o poskytnutí dotace na 
provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol pro období 2016-2018. 

 

 

Zpracoval: Bc. Alena Romanopulu 

odbor, oddělení: školství a sociálních věcí, školství 

telefon: 485 243 375 

Schválila: vedoucí oddělení Mgr. Lenka Řebíčková 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: ve výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

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

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       
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s c h v a l u j e     
1. poskytnutí dotací na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol 

jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec, pro období 2016 – 2018 ve vý-
ši 10 Kč na 1 oběd pro 1 stravujícího se žáka:  

 
a) max. do výše 1.375.500,- Kč pro společnost DOCTRINA – střední škola, základní 
škola a mateřská škola, s. r. o., se sídlem Na Perštýně 404, 460 01 Liberec 4, IČ 
28695020 

  
b) max. do výše 936.000,- Kč pro Křesťanskou základní školu a mateřskou školu 
J.A.Komenského, se sídlem Růžodolská 118/26,  460 01 Liberec 11, IČ 44223897 

  
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu SML pro 

stravování žáků ZŠ dle přílohy č. 2  
 

3. zařazení do návrhu rozpočtu odboru školství a sociálních věcí pro roky 2016, 2017, 
2018 a 2019 částek dle důvodové zprávy. 

 
 
a   u k l á d á 
 
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,   
 

1. zařadit do návrhu odboru školství a sociálních věcí pro roky 2016, 2017, 2018 a 2019 
částky dle důvodové zprávy 

 
                                      T: prosinec 2015 

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu 
SML pro stravování žáků ZŠ dle přílohy č. 2 

T: prosinec – leden 2015 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 
 

Důvodová zpráva  
 

Stručný obsah: Na základě vyhlášeného "Dotačního programu SML pro poskytnutí 
finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních 
škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016-2018" podaly 
společnosti DOCTRINA - střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o. a 
Křesťanská základní a mateřská škola J. A. Komenského žádosti o poskytnutí dotace na 
provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol pro období 2016-2018. 

 
Usnesením zastupitelstva města č. 152/09 ze dne 2. 9. 2009 byl zřízen Dotační program pro 
poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základ-
ních škol jiných zřizovatelů.  
V souladu s tímto programem byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace s těmito subjekty: 
 
1/ Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
 se sídlem Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11 
2/ DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o.  
 se sídlem Na Perštýně 404/44, 460 01 Liberec 4 
Dosud poskytnutá dotace od počátku zřízení stávajícího dotačního programu činila v jednotli-
vých obdobích pro oba příjemce (v Kč): 

  Křesťanská ZŠ a MŠ   DOCTRINA, s. r. o. 
2009   95 820,-      227 792,-  
2010   255 465,-     608 061,-  
2011   264 495,-     537 693,- 
2012   281 895,-     531 369,- 
2013   299 955,-     525 742,- 
2014   262 325,-     373 990,- 
2015 – poznámka: celková částka bude známa po vyúčtování poskytnuté dotace 
Celkem          1 459 955,-             2 804 647,- 
 
Stávající smlouvy jsou uzavřené na dobu určitou, do 31. prosince 2015. 
 
Usnesením zastupitelstva města č. 185/2015 ze dne 25. 6. 2015 byla schválena úprava Dotač-
ního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravo-
váním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec na období 
2016 – 2018. V souladu s výše uvedením usnesením byl dotační program s upravenými pod-
mínkami zveřejněn na webu města včetně formuláře žádosti o poskytnutí dotace.  
 
Ve stanoveném termínu podaly žádost o poskytnutí dotace oba výše uvedené subjekty, kterým 
byla dotace poskytována od roku 2009, tj. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. 
Komenského (dále jen „ŠJAK“) a DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská 
škola, s. r. o. (dále jen „DOCTRINA“). 
 
Předpokládaný počet stravovaných žáků je dle údajů žadatelů o dotaci následovný:  
ŠJAK: 160 stravovaných žáků ve školním roce 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
DOCTRINA:  210 stravovaných žáků ve školním roce 2015/2016, 230 ve školním roce 
2016/2017 a 250 ve školním roce 2017/2018. 
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Odbor školství a sociálních věcí na základě přijatých žádostí vypracoval návrhy veřejnopráv-
ních smluv o poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních 
škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016 – 2018. V souladu 
s dotačním programem, žádostmi obou subjektů a na základě veřejnoprávních smluv o po-
skytnutí dotace, by byly v případě schválení zastupitelstvem města poskytnuty finanční pro-
středky v předpokládané výši a rozděleny na jednotlivá období takto (výpočet: počet žáků 
v jednotlivých obdobích x dotace na 1 žáka a 1 oběd x předpokládaný počet dnů školního vyu-
čování, které činí, pokud vycházíme z organizace školních roků dle Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy vztahující se ke kalendářnímu roku 2016 v měsících leden – 19, únor – 16, 
březen – 20, duben  - 21, květen – 22, červen – 22, září – 21, říjen – 17, listopad – 21 a prosi-
nec - 16): 
Rok 2016 444000,- Kč   (za období leden 2016 až červen 2016) 
Rok 2017 760500,- Kč   (za období  září 2016 až červen 2017)  
Rok 2018 799500,- Kč  (za období září 2017 až červen 2018) 
Rok 2019 307500,- Kč (za období září 2018 až prosinec 2018) 
 
Materiál byl projednán na zasedání výboru pro školství, výchovu a vzdělávání dne 12. 11. 
2015. 
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním 
v zastupitelstvu města.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
1.  dotační program 
2.  návrhy smluv 
3.  žádosti o poskytnutí dotace (elektronicky) 
 
 

 



 

 

Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se 

stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města 

Liberec v období 2016– 2018 (dále jen dotační program Stravování ZŠ) 

 

Dotační program Stravování ZŠ je programovou dotací na období 2016 – 2018 v souladu 

s § 10a odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, a je vymezen dle § 10c odst. 2 téhož zákona níže uvedenými náležitostmi. 

Účel programu: 

Peněžní prostředky poskytnuté z dotačního programu Stravování ZŠ mohou být užity 

výhradně na úhradu nákladů spojených se stravováním žáků základních škol, které na území 

statutárního města Liberec (dále jen SML) provozují jiní zřizovatelé a které jsou zapsány do 

rejstříku škol a školských zařízení dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.  

Důvody podpory: 

Důvodem pro vyhlášení dotačního programu Stravování ZŠ je vůle deklarovaná 

Zastupitelstvem města Liberec poskytnout v rámci zodpovědnosti samosprávy za vymezené 

území rovnou a nedělitelnou podporu všem obyvatelům statutárního města, navštěvujícím na 

území SML základní školy všech zřizovatelů bez rozdílu. Dotační program Stravování ZŠ 

navazuje na titul, jímž SML poskytovalo peněžní prostředky na tentýž účel od dubna 2011. 

Předpokládaný objem prostředků a maximální výše dotace: 

Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků dotačního programu Stravování ZŠ 

v období 2016 – 2018 v rozpočtu SML je alokován ve výši 900 000,- Kč, a to v každém 

kalendářním roce uvedeného období. 

Dotace na jednoho žáka může být poskytnuta jen ve výši průměrné částky za úhradu nákladů 

na stravování spojených se stravováním žáků v základních školách zřizovaných statutárním 

městem Liberec, jejichž stravování je zajištěno prostřednictvím vlastního zařízení školního 

stravování, tj. ve výši 10,00 Kč za žáka. Náklady na stravování se rozumějí provozní náklady 

snížené o náklady na potraviny a mzdové náklady. Celková výše poskytnuté dotace bude 

stanovena jako součin počtu stravujících se žáků a schválené výše dotace na jednoho žáka.  

Okruh způsobilých žadatelů: 

Základní školy jiných zřizovatelů zařazené v rejstříku škol a školských zařízeních, působících 

na území SML. 

Lhůta pro podání žádosti: 

Žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z dotačního programu Stravování ZŠ lze podávat 

v termínu od 1. srpna 2015 do 31. srpna 2015. 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

Výše úplaty pro žáka ve smluvním ujednání podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona 

musí být v rozmezí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhlášky 

č. 107/2005 Sb.  



 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

Dotace se poskytuje třikrát ročně, a to vždy do posledního dne následujícího měsíce po 

předložení vyúčtování, dokládajícího skutečně odebrané obědy žáků za předcházející období 

v rozmezí měsíců leden – březen, duben – červen, září – prosinec. Na období měsíců červenec 

– srpen se dotace neposkytuje. 

Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na celou dobu vymezeného období a pokrývá období 

leden 2016 – prosinec 2018. 

Žádosti se podávají na předepsaném formuláři „Žádost o poskytnutí dotace z dotačního 

programu Stravování ZŠ“, které jsou k dispozici: 

 na oddělení školství a kultury  

 v recepci budovy historické radnice,  

 na webových stránkách města Liberec www.liberec.cz. 

Žádosti, pouze na předepsaných tiskopisech, lze podat na podatelně Magistrátu města Liberec 

v budově historické radnice nebo zaslat poštou na adresu: Statutární město Liberec, Odbor 

školství, kultury a sociálních věcí, oddělení školství a kultury, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 

Liberec 1. 

O přidělení dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Liberce na základě návrhu předloženého 

odborem školství, kultury a sociálních věcí. 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

Lhůta pro rozhodnutí žádosti 

O přidělení dotace bude rozhodnuto nejpozději do konce listopadu 2015. Žadatelé budou 

o výsledku rozhodnutí vyrozuměni písemně do 15dnů od zveřejnění usnesení zastupitelstva 

města na webových stránkách SML 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

 
Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA 
PROVOZNÍ NÁKLADY SPOJENÉ SE STRAVOVÁNÍM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

JINÝCH ZŘIZOVATELŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC  
V OBDOBÍ 2016 - 2018  

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí 
číslo bankovního:  účtu  1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o.  
se sídlem Na Perštýně 404/44 
IČ 28695020 
Zastoupená Mgr. Jiřím Pacltem, jednatelem 
Zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 
čslo bankovního účtu: 3849409001/5500 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz základní školy: 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
1. Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 

……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního programu pro poskytnutí 
finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016-2018, schváleného usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. 59/2011 ze dne 16. dubna 2011. (dále jen „Program“) 
 

 
   II. 

Účel a výše dotace 
 

1. Dotace dle této smlouvy je poskytnuta účelově, a to na úhradu provozních nákladů (tj. provozní 
náklady snížené o náklady na potraviny a mzdové náklady) spojených se stravováním žáků 
základní školy DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o.,  v období 
1.1.2016 – 31.12.2018. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k účelu 
vymezenému v této smlouvě. 
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2. Dotace na účel vymezený v čl. II odst. 1 této smlouvy se poskytuje ve výši  10 Kč (slovy: deset 

korun českých) na 1 odebraný oběd pro 1 stravovaného žáka. Maximální výše dotace za období 
1.1.2016-31.12.2018 může činit 1.375.500,- Kč (slovy: jedenmilióntřistasedmdesátpěttisícpětset 
korun českých).  

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
  
4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. Poskytnutí dotace dle této smlouvy není veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o 

fungování Evropské unie a obecných právních předpisů. 
 

 
 

III. 
Způsob poskytnutí dotace 

 
1. Dotace se poskytuje dle skutečně odebraných obědů žáky ve výši stanovené dle čl. II odst. 2 této 

smlouvy. 
 

2. Dotace se poskytuje třikrát ročně, a to vždy do posledního dne měsíce následujícího po 
předložení vyúčtování, dokládajícího skutečně odebrané obědy žáků za předcházející období, tj. 
v rozmezí měsíců leden – březen, duben – červen, září – prosinec.  

 

3. Dotace bude poukázána příjemci převodem na účet příjemce č. úč.: 3849409001/5500 na 
základě předloženého vyúčtování a to v termínech dle předchozího odstavce.  
 

 
IV. 

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 dětí a zda byly splněny podmínky pro její 
poskytnutí. 

 

3. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace vždy do konce měsíce 
následujícího po uplynutí příslušného období, tj. do 30.4. za měsíce leden – březen, do 31.7. za 
měsíce duben – červen, do 31.1. následujícího roku za měsíce září – prosinec, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.  
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4. K řádnému vyúčtování dotace předloží příjemce kopie faktur dokládající skutečný počet 
odebraných obědů žáky v příslušném období a doklady o jejich zaplacení – u faktur placených 
bezhotovostně se jedná o kopie výpisů z bankovního účtu, u faktur placených hotovostně o kopie 
výdajových pokladních dokladů.  

 
5. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
 

6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace.  
 

7. Příjemce se zavazuje informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se příjemce, 
zejména změny v registraci příjemce ve školském rejstříku, změny právní formy, sídla, změna či 
zánik živnostenského či jiného oprávnění, a to nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny. 
 

8. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně, je příjemce povinen 
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli sdělit a současně navrhnout vypořádání poskytnuté 
dotace. 

 
9. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy k výmazu příjemce z rejstříku škol a školských 

zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, platnost a účinnost této 
smlouvy skončí ke dni účinnosti výmazu příjemce ze školského rejstříku. Zánikem této smlouvy 
dle předchozí věty však nejsou dotčena ustanovení čl. V této smlouvy. V případě výmazu příjemce 
z rejstříku škol a školských zařízení, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část 
nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před tím, než dojde ke zrušení právnické osoby s likvidací. 
 

 
V. 

Sankce za nedodržení smluvních podmínek 
 
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o  finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 

 
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 

článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování účelu dle této smlouvy ze strany poskytovatele. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. IV odst. 7 této smlouvy je považováno za méně závažné 

porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  
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7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 
 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení  
 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

dvou stejnopisech.  
 

3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků na 
základě dohody obou smluvních stran. 
  

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. 
 

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

 
Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA 
PROVOZNÍ NÁKLADY SPOJENÉ SE STRAVOVÁNÍM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

JINÝCH ZŘIZOVATELŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC  
V OBDOBÍ 2016 - 2018  

 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí 
číslo bankovního:  účtu  1089692/0800 
(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 
Zastoupená Bc. Tomášem Vágnerem,  M.S.Ed, ředitelem školy 
Zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 
čslo bankovního účtu: 2900065319/2010  
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy: 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
1. Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 

……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního programu pro poskytnutí 
finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016-2018, schváleného usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. 59/2011 ze dne 16. dubna 2011. (dále jen „Program“) 
 

 
   II. 

Účel a výše dotace 
 

1. Dotace dle této smlouvy je poskytnuta účelově, a to na úhradu provozních nákladů (tj. provozní 
náklady snížené o náklady na potraviny a mzdové náklady) spojených se stravováním žáků 
základní školy Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v období 1.1.2016 – 
31.12.2018. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k účelu vymezenému v této 
smlouvě. 
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2. Dotace na účel vymezený v čl. II odst. 1 této smlouvy se poskytuje ve výši  10 Kč (slovy: deset 

korun českých) na 1 odebraný oběd pro 1 stravovaného žáka. Maximální výše dotace za období 
1.1.2016-31.12.2018 může činit 936.000,- Kč (slovy: devětsetřicetšesttisíc korun českých).  

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
  
4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. Poskytnutí dotace dle této smlouvy není veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o 

fungování Evropské unie a obecných právních předpisů. 
 

 
 

III. 
Způsob poskytnutí dotace 

 
1. Dotace se poskytuje dle skutečně odebraných obědů žáky ve výši stanovené dle čl. II odst. 2 této 

smlouvy. 
 

2. Dotace se poskytuje třikrát ročně, a to vždy do posledního dne měsíce následujícího po 
předložení vyúčtování, dokládajícího skutečně odebrané obědy žáků za předcházející období, tj. 
v rozmezí měsíců leden – březen, duben – červen, září – prosinec.  

 

3. Dotace bude poukázána příjemci převodem na účet příjemce č. úč.: 2900065319/2010 na 
základě předloženého vyúčtování a to v termínech dle předchozího odstavce.  
 

 
IV. 

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 dětí a zda byly splněny podmínky pro její 
poskytnutí. 

 

3. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace vždy do konce měsíce 
následujícího po uplynutí příslušného období, tj. do 30.4. za měsíce leden – březen, do 31.7. za 
měsíce duben – červen, do 31.1. následujícího roku za měsíce září – prosinec, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.  

 

4. K řádnému vyúčtování dotace předloží příjemce kopie faktur dokládající skutečný počet 
odebraných obědů žáky v příslušném období a doklady o jejich zaplacení – u faktur placených 
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bezhotovostně se jedná o kopie výpisů z bankovního účtu, u faktur placených hotovostně o kopie 
výdajových pokladních dokladů.  

 
5. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  
 

6. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace.  
 

7. Příjemce se zavazuje informovat písemně poskytovatele o všech změnách týkajících se příjemce, 
zejména změny v registraci příjemce ve školském rejstříku, změny právní formy, sídla, změna či 
zánik živnostenského či jiného oprávnění, a to nejpozději do 7 dnů od okamžiku vzniku změny. 
 

8. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně, je příjemce povinen 
neprodleně tuto skutečnost poskytovateli sdělit a současně navrhnout vypořádání poskytnuté 
dotace. 

 
9. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy k výmazu příjemce z rejstříku škol a školských 

zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, platnost a účinnost této 
smlouvy skončí ke dni účinnosti výmazu příjemce ze školského rejstříku. Zánikem této smlouvy 
dle předchozí věty však nejsou dotčena ustanovení čl. V této smlouvy. V případě výmazu příjemce 
z rejstříku škol a školských zařízení, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část 
nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před tím, než dojde ke zrušení právnické osoby s likvidací. 
 

 
V. 

Sankce za nedodržení smluvních podmínek 
 
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o  finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 

 
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 

článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i 
po dobu deseti let od ukončení financování účelu dle této smlouvy ze strany poskytovatele. 
 

4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. IV odst. 7 této smlouvy je považováno za méně závažné 

porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  
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7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 
 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení  
 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 

dvou stejnopisech.  
 

3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků na 
základě dohody obou smluvních stran. 
  

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. 
 

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 








































