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nna.rnŘsrÉ
ŠxoryHvoZDNICB

Obec Hvozdnice (IC: 00241253)
na adrese:obecníuřadHvozdnicečp.160,25205
zastoupená..
JUDr. HelenaKučerová,Ph.D., starostka
: 534934369/0800
bankovníspojení: Českáspořitelna,a.s. čísloúčtu
(dáletaké,,poskýovatel..)
a

Obec BojaTovice(IC: 00241091)
PSČ: 252 06 Davle
na adrese:Uřad obce Boianovice.
zastoupený:HelenouDufkovou,starostkou
: 390121309/0800
bankovníspojení: Českáspořitelna,a.s. čísloúčtu
(dáletaké,,příjemceoo)
(oběobcespolečněsmluvnístrany)
uzavírajína aÍklaďě zsl. $ 179 odst.2 písm.b) ztÍkonač.561/2004Sb.,o předškolním'
odbornéma jiném vzdělóvdní$kolský zákon)' ve znění
zúkladním,středním,vyšším
pozdějšíchpředpisů a v souladu s částíptÍtouztÍkonač.500/2004Sb.,sprúvnířúd,ve znění
pozdějšíchpředpisů,nížeuvedenéhodne, měsícea roku
tuto
školskéhoobvoduspddovémateřskéškoly,
veřejnoprdvnísmlouvu o vytvořeníspolečného
jejíž,činnostvykonává Mateřskó školaHvozdnice, Hvozdnice čp.94' 252 05
(ddle takéSmlouva):
PREAMBULE
působnostidle
v samostatné
1. obec Bojanoviceje povinnadostátpovinnosti,kterájí náIeží
podmínek
v zajištění
Sb.,školskýzákon,spočívající
ust.$ 179odst.2 zákonač.56112004
pro plněnípovinnépředškolníóochá.zkydětís místemtrvaléhopobyu najejím uzemí.
2. Jelikož příjemcenezřídil mateřskouškolu,je oprávněn uvedenouzákonnou povinnost
naplnit tím, že zajisti plnění povinnépředškolnídocházky v mateřskéškole zřízené
poskýovatelem.
ČlÁNnr r.
zákonadohodlyvývořit
1. Smluvnístranyse podle ust. $ 179 odst.2 písm.b) školského
plněníškolnídochězkyžákůs trvalýmpobýem v obci
společnýškolskýobvod k zajištění
Bojanovice.
obvodu Mateřská
z' Žaci s trvalým pobyem v obci Bojanovioebudou spadatdo školského
jen ,,mateřská
(dále
školaHvozdnice,Hvozdnice čp.94, 252 05, příspěvkováorganízace
školď.)..
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3. Tato smlouvabudesloužitjako podkladpro vydáníobecnězávaznýchvyhlášek.

ČlÁnnxrr.

Úhradanakladů

1. obec Hvozdnice (ako poskýovatel)a obec Bojanovice(ako příjemce)se dohodly,že
příjemcebude poskytovateli jako ztizovateli mateřskéškoly hradit příspěvekna dítě
vmateřskéškole,kterémá trvalýpobytvobci Bojanovice,kterébylo k 1. 9. příslušného
školníhoroku zaÍazenokpředškolnímu vzdéIávániv Mateřské škole Hvozdnice, na
investičnía neinvestičníýdaje spojenés pťovozovánímmateřskéškoly věetně jejího
vybavení,a to ve výši skutečnýchročníchnákladů na dítě po odečtenífinančních
určenídanív daném
prostředků,kteréjsou poskytovatelihtazeny v rámci rozpočtového
roce.
2. Pokud bude dítě,kterémá trvalýpobý v obci Bojanovice,přijato k předškolnidochéuce
do Mateřské školy Hvozdnice v pruběhu školníhoroku po datu 1. září nebo ukončí
předškolnívzděIáváni dříve než 30. 6. následujícíhokalendářníhoroku, bude příjemce
poskýovateli hradit příspěvek odpovídajícípočtu měsícůškolníhoroku předškolní
dochézky,
3. obec Bojanovicese zavazujepříspěvekuvedenýv odst. 1 uhraditve dvou splátkáchtak,že
prvnísplátku ve výšijednépoloviny součinunakladůna jedno dítěa poětu dětís trvalým
pobýem v obci Bojanovice, zaŤazenýchk předškolnímuvzdě|ávánív Mateřské škole
Hvozdnice, uhradívždy do konce kalendářníhoroku' kdy uvedenéděti zahájíIyplnění
předškolnídochánky,druhou částpříspěvkuve ýši skutečnýchnríkladůpodle odst. 1,
popř. odst. 2 se příjemcezavazujezaplatitposlgtovateli kdatu 3I. března následujícího
kalendářníhoroku.
4. Platby podle odst. 3 provádí příjemce bezhotovostněna účetobce Hvozdnice č.
variabilnímsymbolemje IČo příjemce.
534934369/0800,
5 . Za účelem stanovení skutečných investičních a neinvestičních výdajů spojených
s provozováním mateřské školy včetnějejího vybavení poskytne poskytovatel příjemci
potřebnéúěetnípodklady.
Příjemce a poskytovatel se dohodli, Že k datu 30. 6. po dobu platnosti tétosmlouvy budou
provádět vyúčtovanískutečnýcha příjemcem poskýovateli uhrazených nákladů' případný
přeplatek či nedoplatek na příspěvku podle odst. 1, popř. odst. 2 bude zohledněn ve
stanovenívýše příspěvku na dalšíškolnírok. V případě ukončenísmlour,y se příjemce a
poskytovatel se dohodli, Že poskyovatel přeplatek vrátí nebo příjemce nedoplatek doplatí
ve lhůtě 1 měsíce ode dne provedenír.yričtováníveškerýchskutečnýchnákladů spojených
s provozovríníMateřské školy Hvozdnice'
7 . obec Bojanovice se dále zavazuje podílet se na nepředvídatelných,pro provoz Mateřské
školy Hvozdnice nezbyných výdajích, obcí Hvozdnice řádně doloŽených, a to ve výši
odpovídající počtu dětí zaŤazených k předškolnímu vzděIávání v Mateřské škole
Hvozdnice s trvalým pobyem v obci Bojanovice ve vztahu k celkovému počtu 38 dětí,
kteréIzejako maximální početdo Mateřské školy Hvozdnice zaŤadit.
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člÁNEx llI.
Počty žakůa seznamy dětí
1 . obec Hvozdnice navyžádéníKUSK sdělí poěty dětí,na kterése bude k 1. 9. příslušného

roku vztahovat povinnost zahájit povinnou předškolnídocházku.

2 . obec Bojanovice se zavazuje spádové mateřské škole v souladu se školským zákonem

a

s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné předškolní dochéace
poskýovat seznam dětí, na ktérése vztahuje povinnost k 1. 9. příslušnéhoroku zahájit
povinnou předškolnídochazku.
obec Bojanovice se zavazuje spádové mateřské škole v souladu se školským zákonem
s dostatečným předstihem před termínem zápisu k předškolní ďoché.zceposkýovat
seznam dětí' na které se vztahýe právo k 1' 9. příslušnéhoroktt zabájit předškolní
docházku.

čr,Áwrxrv.

Práva a povinnostismluvníchstran
Smluvní strany se zavazujívydat, resp. doplnit nejpozději do 31. 05. danéhoroku
obecně závaznouvyhlášku'kteroustanovíspolečnýškolskýobvod mateřskéškolypodle této
smlouly.
ČlÁNnx v.
Závéreěnáustanovení
1 . Tato smlouva se uzavírána dobu určitou,a to do 30. 6. 2019.
2 . Zmény a doplňky této Smloulry musí mít podobu číslovanýchDodatků podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran. Yztahy smluvních stran neupravené touto
Smlouvou se řídípříslušnýmiustanovenímiplatnéhoznění oběanskéhozákoníku.
3 . Každá ze smluvních stran je povinna nahradit druhé škodu, kterou ji porušenímsvých
povinno stí za|ožený
ch touto Smlouvou způsobila.
4 . Tuto smlouw |zezrušit dohodou smluvníchstranvsouladu sust. $ 167 odst. 1písm. a)
správního řádu; taková dohoda musí b;it písemná a musí v ní b1it uvedeny důvody, které
vedly k ukoněení smlouly.
5. Změna obsahu tétosmlouvy a její zrušeníjsou možnépostupempodle ust. $ |66 a $ 167
správníhořádu.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva můžeb1t zveřejněna na webových stránkách
obou smluvních stran, s qýjimkou osobníchúdajůosob v tétosmlouvě uvedených.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva mtňe bý zveÍejněna ve Věstníku
právních předpisů Středoěeskéhokraje.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označitúdaje ve smlouvě, kteréjsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní,bankovní tajemství,osobní údaje...)a nemohou
b;it poskýnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouw
zveŤejní, Za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou
odpovědnost.
9. IJzavřením této Smlouvy nepřechází na kteroukoliv smluvní stranu žádné finanční
závazky, ani jiné povinnosti druhé strany, které jí vznikly nebo v budoucnu mohou
vzniknout při plnění tétoSmlouvy anebo v souvislosti s ní.
10.
Tato Smlouvanabýváplatnosti a účinnostipodpisem oprávněných zástupcůsmluvních
stranzapodmínky jejího schválení zastupiteli obce Hvozdnice a obce Bojanovice.
11.
Tato Smlouva je sepsána ve ětlech stejnopisech splatností originálu, kdy každá
strana obdržídvěvvhotovení.
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tétopmlouvy bylo schválenousnesenímZastupitelstvaobce Hvozdnice č.
12. LJzavŤení
ze dne 03. 05.
obce Bojanoviceč.1,'4
II.$ze dne 07. Ol.v2)tl u usňesení-Zastupitelstva
2017
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HelenaDufková
StarostkaObce Boi

JUDr. HelenaKučerová.Ph.D.
StarostkaObce Hvozdnice

t4l

*':."

