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o vYTvoŘnNÍ spolnČNÉrro ŠromxÉrro oBvoDU spÁoovÉ

nna.rnŘsrÉ Šxory HvoZDNICB

Obec Hvozdnice (IC: 00241253)
na adrese: obecní uřad Hvozdnice čp. 160,252 05
zastoupená.. JUDr. Helena Kučerová, Ph.D., starostka
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. číslo účtu : 534934369/0800
(dále také,,poskýovatel..)

a

Obec BojaTovice (IC: 00241091)
na adrese: Uřad obce Boianovice. PSČ: 252 06 Davle
zastoupený: Helenou Dufkovou, starostkou
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. číslo účtu : 390121309/0800

(dále také,,příjemceoo)

(obě obce společně smluvní strany)

uzavírají na aÍklaďě zsl. $ 179 odst. 2 písm. b) ztÍkona č. 561/2004 Sb., o předškolním'
zúkladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělóvdní $kolský zákon)' ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s částí ptÍtou ztÍkona č. 500/2004 Sb., sprúvní řúd, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto
veřejnoprdvní smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spddové mateřské školy,

jejíž, činnost vykonává Mateřskó škola Hvozdnice, Hvozdnice čp. 94' 252 05
(ddle také Smlouva):

PREAMBULE

1. obec Bojanovice je povinna dostát povinnosti, která jí náIeží v samostatné působnosti dle
ust. $ 179 odst. 2 zákonač. 56112004 Sb., školský zákon, spočívající v zajištění podmínek
pro plnění povinné předškolní óochá.zky dětí s místem trvalého pobyu na jejím uzemí.

2. Jelikož příjemce nezřídil mateřskou školu, je oprávněn uvedenou zákonnou povinnost
naplnit tím, že zajisti plnění povinné předškolní docházky v mateřské škole zřízené
poskýovatelem.

ČlÁNnr r.

1. Smluvní strany se podle ust. $ 179 odst.2 písm. b) školského zákona dohodly vývořit
společný školský obvod k zajištění plnění školní dochězky žáků s trvalým pobýem v obci
Bojanovice.

z' Žaci s trvalým pobyem v obci Bojanovioe budou spadat do školského obvodu Mateřská
škola Hvozdnice, Hvozdnice čp. 94, 252 05, příspěvková organízace (dále jen ,,mateřská
školď.)..
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3. Tato smlouva bude sloužit jako podklad pro vydání obecně závaznýchvyhlášek.

ČlÁnnx rr.
Úhradanakladů

1. obec Hvozdnice (ako poskýovatel) a obec Bojanovice (ako příjemce) se dohodly, že
příjemce bude poskytovateli jako ztizovateli mateřské školy hradit příspěvek na dítě
vmateřské škole, které má trvalý pobyt vobci Bojanovice, které bylo k 1. 9. příslušného
školního roku zaÍazeno kpředškolnímu vzdéIáváni v Mateřské škole Hvozdnice, na
investiční a neinvestiční ýdaje spojené s pťovozováním mateřské školy věetně jejího

vybavení, a to ve výši skutečných ročních nákladů na dítě po odečtení finančních
prostředků, které jsou poskytovateli htazeny v rámci rozpočtového určení daní v daném
roce.

2. Pokud bude dítě, které má trvalý pobý v obci Bojanovice, přijato k předškolni dochéuce
do Mateřské školy Hvozdnice v pruběhu školního roku po datu 1 . září nebo ukončí
předškolní vzděIáváni dříve než 30. 6. následujícího kalendářního roku, bude příjemce
poskýovateli hradit příspěvek odpovídající počtu měsíců školního roku předškolní
dochézky,

3. obec Bojanovice se zavazuje příspěvek uvedený v odst. 1 uhradit ve dvou splátkách tak, že
první splátku ve výši jedné poloviny součinu nakladů na jedno dítě a poětu dětí s trvalým
pobýem v obci Bojanovice, zaŤazených k předškolnímu vzdě|ávání v Mateřské škole
Hvozdnice, uhradí vždy do konce kalendářního roku' kdy uvedené děti zahájíIy plnění
předškolní dochánky, druhou část příspěvku ve ýši skutečných nríkladů podle odst. 1,
popř. odst. 2 se příjemce zavazuje zaplatit poslgtovateli kdatu 3I. března následujícího
kalendářního roku.

4. Platby podle odst. 3 provádí příjemce bezhotovostně na účet obce Hvozdnice č.
534934369/0800, variabilním symbolem je IČo příjemce.
Za účelem stanovení skutečných investičních a neinvestičních výdajů spojených

s provozováním mateřské školy včetně jejího vybavení poskytne poskytovatel příjemci

potřebné úěetní podklady.

Příjemce a poskytovatel se dohodli, Že k datu 30. 6. po dobu platnosti této smlouvy budou

provádět vyúčtovaní skutečných a příjemcem poskýovateli uhrazených nákladů' případný

přeplatek či nedoplatek na příspěvku podle odst. 1, popř. odst. 2 bude zohledněn ve

stanovení výše příspěvku na další školní rok. V případě ukončení smlour,y se příjemce a

poskytovatel se dohodli, Že poskyovatel přeplatek vrátí nebo příjemce nedoplatek doplatí

ve lhůtě 1 měsíce ode dne provedení r.yričtování veškerých skutečných nákladů spojených

s provozovríní Mateřské školy Hvozdnice'

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 počet do Mateřské školy Hvozdnice zaŤadit.
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7.
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člÁNEx llI.
Počty žaků a seznamy dětí

obec Hvozdnice navyžádéní KUSK sdělí poěty dětí, na které se bude k 1. 9. příslušného
roku vztahovat povinnost zahájit povinnou předškolní docházku.
obec Bojanovice se zavazuje spádové mateřské škole v souladu se školským zákonem
s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné předškolní dochéace
poskýovat seznam dětí, na ktéré se vztahuje povinnost k 1. 9. příslušného roku zahájit
povinnou předškolní dochazku.
obec Bojanovice se zavazuje spádové mateřské škole v souladu se školským zákonem
s dostatečným předstihem před termínem zápisu k předškolní ďoché.zce poskýovat
seznam dětí' na které se vztahýe právo k 1' 9. příslušného roktt zabájit předškolní
docházku.

čr,Áwrx rv.
Práva a povinnosti smluvních stran

Smluvní strany se zavazují vydat, resp. doplnit nejpozději do 31. 05. daného roku
obecně závaznou vyhlášku' kterou stanoví společný školský obvod mateřské školy podle této
smlouly. 

ČlÁNnx v.
Závéreěná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2019.
Zmény a doplňky této Smloulry musí mít podobu číslovaných Dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran. Yztahy smluvních stran neupravené touto
Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními platného znění oběanského zákoníku.
Každá ze smluvních stran je povinna nahradit druhé škodu, kterou ji porušením svých
povinno stí za|ožený ch touto Smlouvou způsobila.
Tuto smlouw |zezrušit dohodou smluvních stranvsouladu 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 této smlouvy a její zrušení jsou možné postupem podle ust. $ |66 a $ 167
správního řádu.

6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může b1t zveřejněna na webových stránkách
obou smluvních stran, s qýjimkou osobních údajů osob v této smlouvě uvedených.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva mtňe bý zveÍejněna ve Věstníku
právních předpisů Středoěeského kraj e.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
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 této Smlouvy anebo v souvislosti s ní.

10. Tato Smlouvanabýváplatnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních
stranzapodmínky jejího schválení zastupiteli obce Hvozdnice a obce Bojanovice.

11. Tato Smlouva je sepsána ve ětlech stejnopisech splatností originálu, kdy každá
strana obdržídvě vvhotovení.
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12. LJzavŤení této pmlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hvozdnice č.
II.$ze dne 07. Ol.v2)tl u usňesení- Zastupitelstva obce Bojanovice č.1,'4 ze dne 03. 05.
2017

Ve Hvozdnici dne /€, € ' p0,|+ V Bojanovicích dne

#&/^ ,r%,,e,il
Helena DufkováJUDr. Helena Kučerová. Ph.D.

Starostka Obce Hvozdnice Starostka Obce Boi
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