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Název materiálu:

Církevní mateřská škola v Přerově – poskytnutí dotace

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy                     
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou 
právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov,
Palackého 2833/17a, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou       
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016. Účel použití dotace je uveden v důvodové zprávě. 

2. schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy 
v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního stravování 
zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem mateřských škol 
zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 
31. 8. 2016. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti zapsané do jmenované školy na pracovišti 
situovaném v Přerově, Palackého 2833/17a.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 01. 08. 2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 59. schůzi konané dne 19. 03. 2013 a podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení 

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.



Odbor ekonomiky:

Při sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na příslušný rok je opakovaně 
zohledňováno poskytování dotací školským zařízením odborem sociálních věcí a školství. 
Pro rok 2013 si odbor na výdaje spojené s Církevní mateřskou školou v Přerově vyčlenil 
141 000 Kč. Odbor ekonomiky doporučuje financování tohoto zařízení za stejných podmínek 
jako financování ostatních podobných zařízení, kde není statutární město Přerov zřizovatelem. 
Finanční prostředky na provoz tohoto zařízení pak vyčlenit z přidělené částky v rámci 
rozpočtu odboru sociálních věcí a školství.

Důvodová zpráva:

Školská právnická osoba Církevní mateřská škola v Přerově požádala statutární město Přerov
o poskytnutí dotace na provozní náklady církevní mateřské školy a provozní náklady zařízení 
školního stravování, typu školní jídelna – výdejna na další tříleté období. Současně platná
smlouva o poskytnutí dotace je uzavřena do 31. 8. 2013 a pro další období žádá Církevní 
mateřská škola v Přerově o navýšení smluvní dotace na částku 80 000,- Kč/kalendářní rok.

Zastupitelstvo města Přerova na svém 30. zasedání konaném dne 14. 06. 2010 usnesením      
č. 1049/30/6/2010 schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 06/015/022/10 mezi 
statutárním městem Přerovem, jako poskytovatelem a Církevní mateřskou školou v Přerově, 
IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17, jako příjemcem. 
Dotace ve výši 50 000,- Kč/kalendářní rok byla poskytnuta pro období od 1. 9. 2010     
do 31. 8. 2013. Celková výše dotace za toto období činila 150 000,- Kč (tj. pro období 9 –
12/2010 činila dotace 16 667,- Kč, pro období kalendářního roku činila dotace 50 000,- Kč      
a pro období 1 – 8/2013 činila dotace 33 333,- Kč). 
  
Současná smlouva o poskytnutí dotace ošetřuje i nehrazení věcné režie školního stravování 
dětí Církevní mateřské školy v Přerově (dále CMŠ).

V obecné rovině je cena stravy dítěte mateřské školy v rámci školního stravování hrazena 
následovně:
 mzdová režie stravy je hrazena ze státních finančních prostředků určených na přímé 

náklady na vzdělávání
 věcná režie stravy je hrazena z finančních prostředků zřizovatele školy 
 potraviny hradí zákonní zástupci stravovaného dítěte.

Věcnou režii stravy dětí mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem hradí město 
ze svého rozpočtu prostřednictvím provozního normativu na strávníka – dítě, poskytovaného 
příslušnému zařízení školního stravování zřízenému statutárním městem Přerovem. Shodný 
postup se aplikuje na základě rozhodnutí orgánů statutárního města Přerova i vůči soukromým 
mateřským školám, zřizovaným panem Žaludem a manželi Pospíšilovými, zajišťují-li školní 
stravování v zařízeních zřízených statutárním městem Přerovem. V případě školního
stravování dětí a žáků škol jiných zřizovatelů v zařízeních zřízených statutárním městem 
Přerovem hradí na základě rozhodnutí orgánů města tyto školy věcnou režii školního 
stravování svých dětí a žáků poníženou o odpisy movitého a nemovitého majetku. Náklady 
těchto odpisů nese statutární město Přerov.



CMŠ odebírá školní stravování od Školní jídelny Přerov - Předmostí, Hranická 14, zřízené 
statutárním městem Přerovem (od 1. 8. 2013 – sloučeno pod ZŠS Přerov, Kratochvílova 30)
Věcná režie stravy „celodenního“ dítěte v předškolním věku činí 10,- Kč/den pro rok 2013. 
Předpoklad objemu věcné režie stravy „celodenního“ dítěte (včetně odpisů) při počtu 24
„celodenních“ dětí ve třídě činí 52 800,- Kč ročně (tj. 10,- Kč x 24 dětí x 20 dnů v měsíci        
x 11 měsíců). 
Odbor sociálních věcí a školství pro období 9 - 12/2013 posílí ze své kapitoly jmenovanému 
zařízení školního stravování provozní příspěvek prostřednictvím provozního normativu         
na strávníka – dítě (ve výši 4/12; pro rok 2013 činí provozní normativ na strávníka – dítě 
1 050,- Kč/rok). V dalších letech bude odbor postupovat obdobně.

Pokud Zastupitelstvo města Přerova schválí uzavření následné smlouvy o poskytnutí dotace 
Církevní mateřské škole v Přerově od 1. 9. 2013, je oddělení školství a mládeže schopno 
vykrýt nárůst finančních prostředků z kapitoly školství (9 – 12/2013 cca 26 000,- Kč).           
Pro následující roky 2014 – 2016 bude žádáno o finanční krytí v rámci rozpočtu odboru 
sociálních věcí a školství.

Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova uvádí k existenci CMŠ 
následující skutečnosti:

 zřizovatelem CMŠ je Olomoucké arcibiskupství a škola byla zřízena k 1. 9. 2010,
 kapacita CMŠ je 24 dětí a v současné době je plně obsazena,
 CMŠ působí v objektu Přerov, Palackého 2833/17 (centrum SONUS), který není               

ve vlastnictví statutárního města Přerova,
 CMŠ je přínosnou alternativou v oblasti předškolního vzdělávání.
 CMŠ obdrží od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dotaci na své výdaje 

specifikované ve školském zákoně,
 CMŠ bude pro ostatní mateřské školy v centru Přerova představovat konkurenci,             

která se plně projeví až po opadnutí současné vlny zvýšené porodnosti,
 Odbor sociálních věcí a školství podotýká, že přístup města k CMŠ nelze srovnávat 

s přístupem města k soukromému předškolnímu vzdělávání. Statutární město Přerov       
na základě výběrového řízení pověřilo soukromé mateřské školy závazkem veřejné služby 
v této oblasti. Přerovské soukromé mateřské školy buď mají více tříd nebo zajišťují 
předškolní vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 současná výše úplaty za předškolní vzdělávání v CMŠ činí 500,- Kč/celodenní dítě/měsíc
a  250,- Kč pro děti v posledním ročníku (předškoláci) a děti s jinou docházkou než 
celodenní..

 Odbor sociálních věcí a školství kontaktoval města, kde Církev římskokatolická zřídila 
církevní mateřskou školu (Prostějov, Kladno, Kojetín). Žádné z těchto měst neposkytuje 
církvi či církevní mateřské škole každoroční provozní dotaci. Církevní mateřské školy 
v uvedených městech sídlí buď v prostorách ve vlastnictví církve nebo v prostorách          
ve vlastnictví města (za obvyklé nebo zvýhodněné nájemné). Město Kojetín poskytuje 
dětem CMŠ zvýhodněné stravování. 

 Jako vzor případné dotační smlouvy pro CMŠ bude použit návrh smlouvy o poskytnutí 
dotace v rámci přímých podpor statutárního města Přerova pro rok 2013.
Do případné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním městem Přerov   
(jako poskytovatelem) a CMŠ (jako příjemcem) – viz návrh usnesení bod 1. – odbor
sociálních věcí a školství zapracuje následující „speciální“ ujednání:



 účel dotace – provozní náklady CMŠ a zařízení školního stravování, typu školní jídelna 
– výdejna, s výjimkou nákladů na platy, náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd,       
na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod     
o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních                    
a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje      
na učební pomůcky včetně hraček, výdaje na školní potřeby a na učebnice, výdaje        
na další vzdělávání pedagogických pracovníků, výdaje na vzdělávání pracovníků

 postihy CMŠ pro následující případy:
o počet dětí ve třídě CMŠ klesne pod 10 dětí
o opakované neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých peněžních prostředků 

nebo jejich části CMŠ
o při stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v CMŠ pro příslušný školní rok        

ve výši nižší než 80% maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání 
v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem pro příslušný školní 
rok.


