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Odbor
Zpracoval
Ing. Zuzana Horáková Radová
sociálních věcí,
Mgr. Lenka Kadaníková
14.09.2020
školství a
Předkládá Mgr. Tomáš Hendrych
zdravotnictví
Přijetí účelového finančního daru ZŠ V Domcích – obědy do škol
Rada města Trutnova
souhlasí
01.01
s přijetím účelového finančního daru ve výši 19.525,00 Kč Základní školou,
Trutnov, V Domcích 488 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, na obědové služby
poskytované obdarovaným ve školní roce 2020/2021, v období od
01.10.2020 do 31.12.2020, a to ve prospěch dvanácti nezletilých žáků
obdarovaného,
01.02
s přijetím účelového finančního daru ve výši 42.245,00 Kč Základní školou,
Trutnov, V Domcích 488 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, na obědové služby
poskytované obdarovaným ve školním roce 2020/2021 v období od
02.01.2021 do 30.06.2021, a to ve prospěch dvanácti nezletilých žáků
obdarovaného.
-

Důvodová zpráva:
Ředitelka ZŠ V Domcích žádá v souladu s čl. VII. odst. 4 zřizovací listiny o souhlas zřizovatele s přijetím
účelových finančních darů, které budou použity ve prospěch 12 nezletilých žáků školy, jimž rodiče pro
nedostatek finančních prostředků neplatí obědy ve školní jídelně.
Získané finanční prostředky ve výši 19.525,00 Kč budou využity k přípravě a výdeji obědů zmiňovaným 12
žákům ve školním roce 2020/2021, a to v období od 01.10.2020 do 31.12.2020 (viz návrh darovací
smlouvy č. 1).
Přidělené finanční prostředky ve výši 42.245,00 Kč budou využity k přípravě a výdeji obědů stejným 12
žákům po zbytek školního roku 2020/2021, tj. v období od 02.01.2021 do 30.06.2021. Navazující darovací
smlouva pro toto období bude školou uzavřena opět dle nastaveného postupu společností WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s. (viz návrh darovací smlouvy č. 2).
V případě zmiňovaných 12 žáků bude vedena přesná evidence odebraných obědů, resp. čerpání
prostředků na jejich přípravu a výdej.
Přílohy:
Návrh darovací smlouvy č. 1 - pro období od 01.10.2020 do 31.12.2020
Návrh darovací smlouvy č. 2 - pro období od 02.01.2021 do 30.06.2021
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 10.09.2020
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