
V Liberci 26. února 2015 

 

Tisková zpráva 
Zastupitelé odsouhlasili příspěvek na obědy 

pro žáky škol, které nezřizuje město 
 

Město Liberec i v tomto roce přispěje na obědy žáků škol, které mají jiného zřizovatele. Dotaci na 

rok 2015 ve výši 12,50 Kč na provozní náklady, spojené se stravováním na jednoho žáka, získá 

soukromá ZŠ Doctrina a Křesťanská základní a mateřská škola J. A. Komenského.  

Liberečtí zastupitelé tak na svém únorovém zasedání potvrdili rozhodnutí rady města, v jehož 

důsledku obě školy získají z rozpočtu města dohromady částku 936.000,- Kč. Pro poskytnutí příspěvku 

školám zvedlo ruce 32 z 36 přítomných zastupitelů.  

Stávající smlouvy na poskytnutí dotace byly po schválení zastupitelstvem uzavřeny v roce 2011 na 

dobu čtyř let. Statutární město Liberec pravidelně ročně přispívá na provozní náklady na stravování 

jak základním školám, které zřizuje, tak i soukromým základním školám v Liberci. Výrazně tím snižuje 

náklady rodičů na obědy dětí ve školních jídelnách.  

Průměrná částka za úhradu provozních nákladů, spojených se stravováním žáků ve školách 

zřizovaných statutárním městem Liberec, jejichž stravování je zajištěno jiným dodavatelem, činí 16,89 

Kč. Tato suma nesmí být v souladu s dotačním programem překročena. Dotaci ve výši 12,50 Kč na 

jednoho žáka získaly ZŠ Doctrina a Křesťanská základní a mateřská škola J. A. Komenského od města 

Liberec také vloni.  

„Ještě v letošním roce připravíme aktualizaci dotačního titulu do dalších let. Nejprve ale chceme 

porovnat reálné náklady na stravování v jídelnách našich škol a těch dodavatelských, abychom měli 

jistotu, že tok peněz do soukromých škol je skutečně hospodárný a účelný. Na druhou stranu jsme 

připraveni jednat o střednědobém výhledu dotací, aby zastupitelé nemuseli jejich výši schvalovat 

každý rok,“ uvedl náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 
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