
Pořadové číslo:  16/9 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 30.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 24.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí 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, na provozní náklady Církevní mateřské školy v 

Přerově a jejího zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle 

důvodové zprávy a realizované v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020.  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2020. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

2. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 36.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí 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, na provozní náklady Církevní mateřské školy v 

Přerově a jejího zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle 

důvodové zprávy a realizované v období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021, za podmínky schválení 

předmětné částky v rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

 



Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

3. 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. 2020 do 31. 8. 2021. 

 

4. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1. a 2. návrhu usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 48. schůzi konané dne 22.10.2020 a 51. schůzi konané 19.11.2020 a 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Radě města Přerova schválit navrhované usnesení v souvislosti s aktuálním stavem 

naplněnosti mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem a v souladu se schválenou 

Koncepcí rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 - 2024.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Školská právnická osoba Církevní mateřská škola v Přerově (dále CMŠ) požádala 1. 10. 2020 

statutární město Přerov o poskytnutí dotace na provozní náklady CMŠ a provozní náklady zařízení 

školního stravování, typu školní jídelna – výdejna na další období. Poslední platná smlouva o 

poskytnutí dotace byla uzavřena na jeden školní rok do 31. 8. 2020 a schválená výše dotace činila 

60.000 Kč.  

  

Zastupitelstvo města Přerova na svém 30. zasedání konaném dne 14. 06. 2010 usnesením č. 

1049/30/6/2010 schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace číslo 06/015/022/10 mezi statutárním 

městem Přerovem, jako poskytovatelem a Církevní mateřskou školou v Přerově jako příjemcem. 

Dotace ve výši 50.000 Kč/kalendářní rok byla poskytnuta pro období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013. 

Navazující smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0344/2013 byla zastupitelstvem schválena opět na 

tříleté období od 1. 9. 2013  

do 31. 8. 2016 a dotace byla navýšena na částku 80.000 Kč/kalendářní rok. Tato smlouva o poskytnutí 

dotace upravovala i nehrazení věcné režie školního stravování dětí CMŠ.  

  

Za stejných podmínek byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace i v roce 2016, ale jen pro jeden 

školní rok 2016/2017. Od roku 2017 jsou uzavírány smlouvy o poskytnutí dotace vždy na jeden školní 

rok a částka byla snížena na 60.000 Kč. 

  

Bod 1 návrhu usnesení řeší období do konce kalendářního roku 2020.  

  

Bod 2 návrhu usnesení řeší druhou část školního roku v období 1–8/2021. Smlouva o poskytnutí 

dotace v uvedené výši bude uzavřena v případě schválení předjednaného rozpočtu kapitoly Odboru 

sociálních věcí a školství pro rok 2021.  

  



V roce 2019 činil podíl neinvestičních nákladů na jedno dítě zapsané do mateřských škol zřizovaných 

statutárním městem Přerovem 8.444 Kč. Poskytovaná a navrhovaná výše dotace pro CMŠ odpovídá 

30% částky poskytované dětem v městských mateřských školách v roce 2019. 

  

Vývoj porodnosti v Přerově vede k pokračujícímu uvolňování kapacit jednotlivých mateřských škol 

zřizovaných statutárním městem Přerovem, a to i přes zavedení povinného předškolního vzdělávání od 

1. 9. 2017. Pro školní rok 2020/2021 odbor sociálních věcí a školství nebude opět plošně žádat o 

výjimky z maximálního počtu 24 dětí ve třídě a v případě potřeby má takto vytvořenou rezervu 66 

míst v mateřských školách. Do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem jsou 

zapisovány i děti mladší tří let, pro které nejsme ze zákona povinni místa v mateřských školách 

vytvářet.  

  

Účelem použití předmětné dotace budou 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 nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami, výdaje na učební pomůcky včetně hraček, výdaje na školní potřeby a na učebnice, výdaje 

na další vzdělávání pedagogických pracovníků, výdaje na vzdělávání pracovníků. 

  

Cena stravy dítěte mateřské školy je 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 již dlouhodobě i vůči soukromým a církevním 

školám, pokud zajišťují školní stravování v zařízeních zřízených statutárním městem Přerovem. Tento 

postup je i součástí nově schválené Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova na období 

2019 – 2024. V případě školního stravování dětí a žáků škol jiných zřizovatelů v zařízeních zřízených 

statutárním městem Přerovem hradí 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 stravu od Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – odloučeného 

pracoviště školní jídelna Za Mlýnem, zřízeného statutárním městem Přerovem. Věcná režie stravy 

„celodenního“ dítěte v předškolním věku činí 9 Kč/den pro rok 2020. Předpoklad objemu věcné režie 

stravy „celodenního“ dítěte (včetně odpisů) při maximálním počtu 24 „celodenních“ dětí ve třídě činí 

47.520 Kč ročně (tj. 9 Kč x 24 dětí x 20 dnů v měsíci x 11 měsíců).  

  

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 k 1. 9. 2020 je zapsáno 24 dětí (2 děti mimo Přerov), 

 CMŠ působí v objektu Přerov, Palackého 2833/17a (centrum SONUS), který není ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, 

 CMŠ je přínosnou alternativou v oblasti předškolního vzdělávání, 

 CMŠ obdrží ze státního rozpočtu dotaci na své výdaje specifikované ve školském zákoně, 

 CMŠ může pro ostatní mateřské školy v centru Přerova představovat konkurenci, a to v souvislosti 



s ukončením vlny zvýšené porodnosti, 

 současná výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v CMŠ činí 500 Kč/mladší celodenní dítě a 

250 Kč/starší celodenní děti včetně dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (všechny děti mají 

celodenní docházku).  

 

 

 


