
Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na náklady spojené se 

stravováním žáků plnících povinnou školní docházku na území města Liberec, 

s výjimkou škol zřizovaných SML, LK nebo MŠMT, na období 2019 – 2022 (dále jen 

dotační program Stravování žáků) 

Dotační program Stravování žáků je programovou dotací na období 2019 – 2022 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 žáků mohou být užity 

výhradně na úhradu nákladů spojených se stravováním žáků plnících povinnou školní docházku 

na území města Liberec ve školách, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení 

dle zákona 561/2004 Sb., s výjimkou škol zřizovaných SML, LK nebo MŠMT. 

Důvody podpory: 

Důvodem pro vyhlášení dotačního programu Stravování žáků je vůle deklarovaná 

Zastupitelstvem města Liberec poskytnout v rámci zodpovědnosti obecní samosprávy za 

vymezené území rovnou a nedělitelnou podporu všem obyvatelům statutárního města, jejichž 

děti navštěvují na území SML školy všech zřizovatelů bez rozdílu. Dotační program Stravování 

žáků 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 žáků 

v období 2019 – 2022 v rozpočtu SML je alokován ve výši 1.000.000,- 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 11,00 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: 

Školy zajišťující plnění povinné školní docházky na území SML zapsané v rejstříku škol a 

školských zařízení dle zákona 561/2004 Sb., s výjimkou škol zřizovaných SML, LK nebo 

MŠMT. 

Lhůta pro podání žádosti: 

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

v termínu od 15. června 2018 do 31. července 2018. (Formulář žádosti je k dispozici zde.) 

 

 

http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-pece-obcany/dokumenty/nova-stranka-2.html


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 2019 – prosinec 2022. 

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

programu Stravování žáků“, které jsou k dispozici: 

 na oddělení školství,  

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

O přidělení dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Liberce na základě návrhu předloženého 

odborem školství a sociálních věcí. 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

Lhůta pro rozhodnutí žádosti 

O přidělení dotace bude rozhodnuto zpravidla do konce listopadu 2018. Žadatelé budou 

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

města na webových stránkách SML. 

 

 


