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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Mgr. Jiří Paták
sociálních věcí,
04.09.2018
Bc. Lenka Kadaníková
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
24.09.2018
zdravotnictví
Rozšíření předmětu činnosti ZŠ kpt. Jaroše
ZM_2018-109/3, RM_2018-842/16
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, IČ 64201112,
kterým se ke dni 25.09.2018 rozšiřuje předmět činnosti o školní jídelnu –
výdejnu.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola kpt.
Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, IČ 64201112, kterým se ke dni 25.09.2018
rozšiřuje předmět činnosti o školní jídelnu – výdejnu.
27.08.2018

Důvodová zpráva:
Viz níže.
Příloha:
Návrh Dodatku č. 3 Zřizovací listiny Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 10.09.2018

Mgr. Jiří Ratajík
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Zastupitelstvo města Trutnova schválilo na červnovém zasedání vznik odloučeného pracoviště ZŠ kpt.
Jaroše v ul. Běloveská 637, Náchod (viz usnesení ZM_2018-109/3 ze dne 25.06.2018), a to na základě
podané žádosti zástupců Náchodského spolku rodičů začít spolu (Běloveská 637, 547 01 Náchod, IČ
06862322), resp. z důvodu chybějících podmínek pro vzdělávání žáků v programu „Začít spolu“ na některé
ze základních škol zřizovaných městem Náchodem.
Na začátku července se na město Trutnov obrátili zástupci Náchodského spolku rodičů začít spolu s další
žádostí, která se týkala vytvoření podmínek pro hmotné zabezpečení žáků na nově vzniklém odloučeném
pracovišti dle § 122 odst. 2 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), tj. pro
školní stravování formou školní jídelny – výdejny, která bude žákům vydávat jídla připravená jiným
provozovatelem stravovacích služeb dle příslušných ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním
stravování, v platném znění.
Náklady spojené se zřízením školní jídelny - výdejny (včetně vybavení) uhradili společně majitel budovy a
Náchodský spolek rodičů začít spolu, kteří rovněž zajistili schválení nově vzniklých prostor pro výdej stravy
krajskou hygienickou stanicí a stavebním úřadem.
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Provozní náklady spojené s chodem odloučeného pracoviště, jehož součástí bude i školní jídelna - výdejna,
resp. jejich financování, upravuje smlouva o spolupráci mezi městem Trutnovem a Náchodským spolkem
rodičů začít spolu, schválená již zmiňovaným usnesením ZM_2018-109/3.
Přímé náklady na zaměstnance, kteří budou zajišťovat fungování školní jídelny - výdejny, budou hrazeny z
rozpočtu přímých neinvestičních výdajů ZŠ kpt. Jaroše, tj. z prostředků státního rozpočtu.
Pozn.:
Plánovaná maximální kapacita školní jídelny - výdejny je 180 stravovaných. S ohledem na časovou
náročnost jednotlivých formálních úkonů ve vztahu k rejstříku škol a školských zařízení byl záměr rozšířit
předmět činnosti ZŠ kpt. Jaroše o výše uvedené zařízení školního stravování rovněž samostatně projednán
v Radě města Trutnova (viz usnesení RM_2018-842/16 ze dne 06.08.2018).

