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1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje účelovou investiční dotaci Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků
2775, okres Louny na pořízení konvektomatu ve výši 156.278,00 Kč a účelovou neinvestiční dotaci
na pořízení příslušenství ke konvektomatu (podstavec, filtrační systém, gastronádoby, rošty, apod.)
ve výši 65.608,00 Kč.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši 223.000,00 Kč, a to
čerpání rezervního fondu na poskytnutí dotace:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 714-3111-6351-org. 533
Výdaje: 714-3111-5331-org. 533

- 223.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 157.000,00 Kč (účelová investiční dotace)
+ 66.000,00 Kč (účelová neinvestiční dotace)

2. Zdůvodnění:

Materiál je předložen na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Žatec, Bratří Čapků 2775, okres
Louny o schválení účelové investiční dotace na pořízení konvektomatu ve výši 156.278,00 Kč a
dofinancování konvektomatu ve výši 100.000,00 Kč z fondu investic organizace, proto celková
výše čerpání fondu investic činí 256.278,00 Kč a účelovou neinvestiční dotaci na pořízení
příslušenství ke konvektomatu (podstavec, filtrační systém, gastronádoby, rošty, apod.) ve výši
65.608,00 Kč.
Podle parametrů je pro MŠ nejvhodnější konvektomat RETIGO BLUE VISION 1011
s bojlerovým vývinem páry a to vzhledem k tomu, že se ve školní kuchyni připravuje jídlo i pro
děti z JESLÍ, a časy mezi výdejem se liší, je pro potřebu MŠ vhodnější právě tento typ
konvektomatu.
Tento typ konvektomatu nabízí SEP spol. s r.o. a GastroKonrád a MŠ si vybrala konvektomat od

firmy SEP spol. s r.o.
Posouzení nabídek z pohledu MŠ:
1. Nabídka společnosti SEP spol. s r.o. která spolupracuje přímo s výrobcem RETIGO
- konvektomat RETIGO BLUE VISION 1011 s bojlerovým vývinem páry
- sleva 20% dohodnuta s jednatelem firmy na konvektomat
- se službami firmy SEP spol. s.r.o. již máme velmi dobré zkušenosti, dlouhodobě nám
dodává kuchyňské vybavení
- spolehlivost, servis, rychlé jednání
- v nabídce i základní vybavení
2. Nabídka GastroKonrád
- nabízí také konvektomat RETIGO BLUE VISION 1011 s bojlerovým vývinem páry
- firma je blízko (Chomutov)
- výborné reference: servis, jednání, spolehlivost
3. Nabídka InterGast
- jiný typ konvektomatu
Zdůvodnění nákupu konvektomatu:
Zásadním hlediskem pro nákup konvektomatu jsou požadavky ČŠI, MŠMT, KHS, na přípravu
kvalitních pokrmů ve školních jídelnách. Konvektomaty se proto dnes již stávají standardním
vybavením každé školní kuchyně. Ve školní jídelně mateřské školy se připravuje celkem 222
obědů, a to nejen pro děti z MŠ ale také děti z JESLÍ a pro všechny zaměstnance MŠ a JESLÍ.
Mateřská škola se dlouhodobě zabývá ve svém vzdělávacím programu podporou zdraví dětí.
Vybavení kuchyně konvektomatem bude dalším krokem ve zkvalitňování péče o děti
s ohledem na jejich zdravý tělesný vývoj a podporu správných stravovacích návyků. Cílem
MŠ je nabízet dětem kvalitní a chutné pokrmy a učit je zásadám zdravého stravování a
zdravého životního stylu. V dnešní době děti často konzumují smažené a jinak nevhodně upravené
potraviny. Konvektomat umožňuje mnoho způsobů tepelné úpravy jídel, včetně pečení, smažení,
grilování, vaření v páře, nebo blanšírování. Krátké časy vaření a šetrnější způsob úpravy
pokrmů vedou k vyšší nutriční hodnotě připravovaných jídel a zachování vyššího množství
vitamínů, v porovnání s běžnými způsoby tepelné úpravy.
Přehled výhod konvektomatů:
Úspora vařením v páře, při tradičním vaření ve vodě ztrácí pokrm váhu, čerstvou barvu, velké
množství minerálních látek a vitamínů. Naopak při použití parního režimu konvektomatu jsou
všechny výživné hodnoty, váha a barva pokrmu zachovány.
Úspora masa, v porovnání s přípravou masa v tradičních troubách jsou váhové ztráty při vaření v
konvektomatu až o polovinu nižší.
Úspora tuků, u tradičního způsobu tepelného zpracování je značná spotřeba tuku při smažení,
pečení a fritování. K tepelné úpravě v parním konvektomatu není zapotřebí téměř žádného tuku.
Úspora energie, rychlý náběh teploty, malé ztráty tepla, regulace proudění vzduchu ve varné
komoře a tím větší výměna tepla mezi potravinou a prostředím umožňují uspořit až 50 % nákladů
na energii.
Úspora vody, spotřeba vody pro vyvinutí páry je cca 20 l za hodinu provozu. V porovnání s
klasickým vařením je tato spotřeba zanedbatelná.
Úspora prostoru, parní konvektomat zabírá v kuchyni cca 1 m² a nahrazuje hned několik
technologických zařízení.

Software zabudovaný v konvektomatu usnadňuje práci s konvektomatem a zaručuje stejné postupy
přípravy i při změně personálu.
Hrubým odhadem lze říci, že pokud denně probíhá příprava alespoň třiceti jídel, tak konvektomat je
již investicí do budoucích úspor.
Paní ředitelka uvedla, že potřebné stavební úpravy v kuchyni spojené s provozem konvektomatu
jsou v jednání s paní Šmidtovou z odboru Rozvoje města.
Stav fondu investic PO k 31.12.2018 činí 286.282,63 Kč.
Stav rezervního fondu PO k 31.12.2018 činí 178.383,10 Kč.
Rezervní fond města ke dni 31.1.2019 činí 25.000.000,00 Kč.
3. Stanovisko odboru:
Finanční odbor doporučuje schválit účelovou investiční dotaci ve výši 156.278,00 Kč a
účelovou neinvestiční dotaci ve výši 65.608,00 Kč z rezervního fondu města. Dofinancování
konvektomatu ve výši 100.000,00 Kč doporučuje finanční odbor z fondu investic organizace.
4. Přílohy:

- Žádost MŠ Žatec ze dne 6.2.2019
- Cenová nabídka firem

