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Název materiálu:

Sloučení zařízení školního stravování zřizovaných statutárním městem Přerovem     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje sloučení příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27,        
IČ: 62350242, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27, příspěvkové organizace Školní 
jídelna Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782315, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4                
a příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 49558269, 
se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14 s příspěvkovou organizací Zařízení 
školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I 
– Město, Kratochvílova 30, s účinností od 01. 08. 2013,

2. schvaluje, že přejímající organizací příspěvkové organizace Zařízení školního stravování 
Přerov, Trávník 27, IČ: 62350242, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27, příspěvkové 
organizace Školní jídelna Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782315, se sídlem Přerov, Přerov I – Město,  
U tenisu 4 a příspěvkové organizace Školní jídelna Přerov - Předmostí, Hranická 14,                   
IČ: 49558269, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14 je příspěvková organizace 
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Kratochvílova 30, na kterou s účinností od 01. 08. 2013 přecházejí veškerá 
práva, závazky a majetek Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27, Školní jídelny Přerov, 
U tenisu 4 a Školní jídelny Přerov - Předmostí, Hranická 14,

3. schvaluje dodatek č. 5 ke zřizovací listině a dodatek č. 5 k protokolu o předání a převzetí 
nemovitého majetku k hospodaření, příloze č. 1 zřizovací listiny Zařízení školního stravování 
Přerov, Kratochvílova 30. Znění dodatků je přílohou č. 2 a 3 důvodové zprávy.

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová

       Termín: 31. 07. 2013



Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projedná danou záležitost na své 55. schůzi konané dne 29. 01. 2013. Její usnesení bude 
sděleno na zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Odbor sociálních věcí a školství a Zařízení školního stravování Přerov,        
Kratochvílova 30 :

doporučují Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

Odbor ekonomiky:

V předloze není vyčísleno, jaké úspory se sloučením organizací očekávají z hlediska rozpočtu 
města. Pouze se dá předpokládat, že  spojením zařízení školního stravování dojde k úsporám 
v oblasti personální, které budou přínosné pro státní rozpočet.  Určitě je to ale jednou z cest,  
jak snížit provozní výdaje.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 15. zasedání konaném dne 10. prosince 2012 
usnesením 663/15/10/2012 schválilo „Koncepci školního stravování pro léta 2013 – 2017
pro zařízení školního stravování zřizovaná statutárním městem Přerovem“. Ve strategické 
části zmíněné koncepce bylo schváleno opatření - sloučení příspěvkových organizací Zařízení 
školního stravování Přerov, Trávník 27, Školní jídelny Přerov – Předmostí, Hranická 14 
a Školní jídelny Přerov, U tenisu 4 s příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování 
Přerov, Kratochvílova 30 jako nástupnickou (přejímající) organizací.

V návaznosti na výše uvedené odbor sociálních věcí a školství předkládá orgánům města 
návrh na realizaci předmětného opatření. 

Při sloučení zaniká slučovaný subjekt (příspěvková organizace) bez likvidace a současně 
přechází majetek (aktiva) a závazky (pasiva) slučovaného subjektu na subjekt (příspěvkovou 
organizaci), se kterou byl sloučen. Sloučením nevzniká žádný nový subjekt (příspěvková 
organizace), jako např. u splynutí a právním nástupcem je již existující subjekt (příspěvková 
organizace).

Uvedené racionalizační opatření povede ke snížení počtu ekonomických subjektů 
(právnických osob), k vytvoření jednoho zařízení školního stravování v  Přerově a přispěje 
k ekonomické efektivitě provozování školního stravování a stravování v rámci doplňkové 
činnosti, a to jak ve vazbě na rozpočet zřizovatele, tak ve vazbě na financování ze státního 
rozpočtu.

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 (dále ZŠS Kratochvílova), 
samostatná příspěvková organizace, má k  31. 10. 2012 zapsáno v hlavní činnosti 2 689 
strávníků (z toho pracoviště Kratochvílova 869 strávníků, pracoviště Svisle 290 strávníků, 
pracoviště Velká Dlážka 428 strávníků, pracoviště Za mlýnem 771 strávníků, pracoviště 
Želatovská 331 strávníků), v doplňkové činnosti 1 281 strávníků (z toho pracoviště 
Kratochvílova 903 strávníků, pracoviště Svisle 38 strávníků, pracoviště Velká Dlážka 31 
strávníků, pracoviště Za mlýnem 230 strávníků, pracoviště Želatovská 79 strávníků).



Příspěvková organizace ZŠS Kratochvílova vykonává činnost zařízení školního stravování, 
typu školní jídelna (v sídle - objektu Přerov, Kratochvílova 30 a na odloučených pracovištích 
v objektech Přerov, Za mlýnem 1 a Přerov, Želatovská 8) a typu školní jídelna – výdejna 
(na odloučeném pracovišti v objektu Přerov, Velká Dlážka 5 a Přerov, Svisle 13).

Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27 (dále ZŠS Trávník),             
samostatná příspěvková organizace, má k  31. 10. 2012 zapsáno v hlavní činnosti 1020 
strávníků (z toho pracoviště Trávník 610 strávníků, pracoviště Kozlovská 410 strávníků), 
v doplňkové činnosti 284 strávníků (z toho pracoviště Trávník 252 strávníků, pracoviště 
Kozlovská 32 strávníků) a vykonává činnost zařízení školního stravování, typu školní jídelna 
v objektu Přerov, Trávník 27 a činnost zařízení školního stravování, typu školní jídelna –
vývařovna v objektu Kozlovská 44. 

Školní jídelna Přerov, U tenisu 4 (dále ŠJ U tenisu), samostatná příspěvková organizace, 
má k  31. 10. 2012 zapsáno v hlavní činnosti 932 strávníků, v doplňkové činnosti 154 
strávníků a vykonává činnost zařízení školního stravování, typu školní jídelna v objektu 
Přerov, 
U tenisu 4. 

Školní jídelna Přerov - Předmostí, Hranická 14 (dále ŠJ Hranická), samostatná 
příspěvková organizace, má k  31. 10. 2012 zapsáno v hlavní činnosti 541 strávníků, 
v doplňkové činnosti 103 strávníků a vykonává činnost zařízení školního stravování, typu 
školní jídelna 
v objektu Přerov - Předmostí, Hranická 14. 

K 01. 01. 2013 má:

 ZŠS Kratochvílova sjednáno 33,30 pracovních úvazků na hlavní činnost (z toho 
pracoviště Kratochvílova 17,80, pracoviště Velká Dlážka  1,05, pracoviště Za mlýnem 
9,35, pracoviště Želatovská 4,25, pracoviště Svisle 0,85) a 14,20 pracovních úvazků 
na doplňkovou činnost (z toho pracoviště Kratochvílova 5,70, pracoviště Velká Dlážka 
5,95, pracoviště Za mlýnem 1,65, pracoviště Želatovská 0,75 a pracoviště Svisle 0,15),

 ZŠS Trávník sjednáno 12,97 pracovních úvazků na hlavní činnost (z toho pracoviště 
Trávník 7,80 a pracoviště Kozlovská 5,17) a 2,20 pracovních úvazků na doplňkovou 
činnost (jen na pracovišti Trávník),

 ŠJ U tenisu sjednáno 11,60 pracovních úvazků na hlavní činnost a 1,3 pracovních úvazků 
na doplňkovou činnost,

 ŠJ Hranická sjednáno 7,0 pracovních úvazků na hlavní činnost a 0,5 pracovních úvazků 
na doplňkovou činnost.

Sloučením dojde k zrušení ZŠS Trávník, ŠJ U tenisu a ŠJ Hranická jako samostatných 
příspěvkových organizací. ZŠS Trávník (včetně školní jídelny – vývařovny v objektu 
Kozlovská 44), ŠJ U tenisu a ŠJ Hranická se stanou součástí (odloučenými pracovišti) ZŠS 
Kratochvílova, které zůstane samostatnou příspěvkovou organizací a bude pro ZŠS Trávník, 
ŠJ U tenisu a ŠJ Hranická nástupnickou (přejímající) organizací. Na ZŠS Kratochvílova 
s účinností od 01. 08. 2013 aktem sloučení přechází veškerá práva, závazky a majetek 
uvedených tří zařízení školního stravování, včetně pracovněprávních vztahů. Typy 
slučovaných zařízení školního stravování zůstanou zachovány.



Aktu sloučení je třeba s odkazem na ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,                
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, udělit formu 
rozhodnutí. Vzor rozhodnutí o sloučení - viz příloha č. 1 a, b, c důvodové zprávy.

Navrhované sloučení se projeví i v  ustanoveních zřizovací listiny a protokolu o předání           
a převzetí nemovitého majetku k hospodaření přejímající organizace ZŠS Kratochvílova, 
příloze č. 1 zřizovací listiny (viz příloha č. 2 a 3 důvodové zprávy).
S účinností od 01. 08. 2013 se ve zřizovací listině ZŠS Kratochvílova změní znění části 4 –
„Vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace a tomu odpovídajícího předmětu činnosti“ 
a části 5 – „Doplňková činnost“, kde se upraví místa poskytování činnosti. 

Protokol o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření (příloha č. 1 zřizovací 
listiny) se změní dodatkem č. 5, dle kterého se přejímající organizaci s účinností od 01. 08. 
2013 rozšíří svěřený nemovitý majetek ve vlastnictví statutárního města Přerova o nemovitý 
majetek ve vlastnictví statutárního města Přerova, se kterým doposud hospodařilo Zařízení 
školního stravování Přerov, Trávník 27, Školní jídelna Přerov, U tenisu 4 a Školní jídelna 
Přerov - Předmostí, Hranická 14.

Ukončení činnosti samostatných příspěvkových organizací ZŠS Trávník, ŠJ U tenisu a ŠJ 
Hranická a následné vytvoření nových odloučených pracovišt´ ZŠS Kratochvílova musí být 
promítnuto do rejstříku škol a školských zařízení formou změny zařazení a výmazu. 

Sloučení uvedených organizací musí být též zveřejněno v Ústředním věstníku České 
republiky.

Sloučení zařízení školního stravování a personální opatření v oblasti managementu 

Stávající ředitelka ZŠS Trávník paní Eliška Kupková se ke dni 31. 7. 2013 vzdala pracovního 
místa ředitelky příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27. 

Stávající ředitelky ŠJ U tenisu paní Alena Ogounová a ŠJ Hranická paní Jana Doleželová 
budou odvolány z pracovního místa ředitelky jmenovaných organizací z organizačních 
důvodů (z důvodu zániku ŠJ U tenisu, ŠJ Hranická).


