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Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Mgr. Lenka Kadaníková
sociálních věcí,
Mgr. Jitka Libřická
14.09.2020
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
zdravotnictví
Přijetí jednorázového finančního daru ZŠ R. Frimla
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
souhlasí
01.01
s přijetím jednorázového finančního daru Základní školou, Trutnov, R.
Frimla 816 od Královéhradeckého kraje ve výši 10.754,50 Kč, a to na
pokrytí nákladů za stravování poskytované bezplatně dětem v rámci
výkonu péče po dobu trvání nouzového stavu, dle předloženého návrhu
darovací smlouvy.
07.09.2020

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení vlády České republiky č. 219 ze dne 15. března 2020, č. 276 ze dne 23. března 2020,
č. 416 ze dne 14. dubna 2020 a č. 422 ze dne 17. dubna o přijetí krizového opatření byla Základní škola,
Trutnov, Rudolfa Frimla 816, určením hejtmana Královéhradeckého kraje, zařazena mezi školy a školská
zařízení na území Královéhradeckého kraje, které po dobu trvání nouzového stavu vykonávaly nezbytnou
péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní
policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k
výkonu sociální práce, poskytovatelů sociálních služeb, Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení, v orgánech Finanční správy České republiky
nebo ve Finančním analytickém úřadu anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené
školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda byly tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo
školského zařízení.
Vzhledem k tomu, že školy a školská zařízení byly určené hejtmanem Královéhradeckého kraje (dále jen
„KHK“), budou náklady na bezplatné stravování uhrazeny z rozpočtu KHK. Rada Královéhradeckého kraje
usnesením RK/26/1374/2020 ze dne 24. 8. 2020 schválila poskytnutí finančních darů školám, které požádaly o uhrazení nákladů na stravování.
KHK poskytuje jednorázový finanční dar ve výši 10.754,50 Kč na pokrytí nákladů za stravování poskytované bezplatně dětem po dobu trvání nouzového stavu.
Finanční prostředky budou poukázány prostřednictvím účtu zřizovatele, tj. města Trutnova,
č. ú. 94-2429601/0710, na účet školy: č. ú. 31828601/0100.
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