Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
Obec Lety
IČ 00241393
Na Návsi 160, 252 29 Lety,
jejímž jménem jedná
Ing. Barbora Tesařová
starostka obce
a
Obec Černolice
IČ 00241113
Hlavní 64, 252 10, Černolice,
jejímž jménem jedná
Pavel Schmidt
starosta obce
(společně také dále jen „Smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
(dále jen „Smlouva“)
Článek I.
Prohlášení Smluvních stran
1. Obec jako územní samosprávný celek je v souladu s ustanovením § 179 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinna zajistit podmínky pro
předškolní vzdělávání dětí. Za tímto účelem obec zřídí mateřskou školu, nebo zajistí
předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.
2. Obec Lety je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Lety, okres
Praha – západ, se sídlem K Mateřské škole 507, 252 29 Lety, IČ 71005811 (dále jen
„Spádová škola“).
3. Obec Černolice není zřizovatelem žádné školy.

Článek II.
Předmět Smlouvy
1. Podle ustanovení § 179 odst. 2 písm. b) školského zákona Smluvní strany uzavřely dohodu
o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, přičemž obec Černolice
bude začleněná do školského obvodu Spádové školy. Tato Smlouva bude sloužit jako
podklad pro vydání obecně závazných vyhlášek, kterými každá z výše uvedených obcí
stanoví příslušnou část školského obvodu spádové mateřské školy.
2. K zajištění povinností vyplývajících pro obec Lety a obec Černolice zřizují Smluvní strany
společný školský obvod mateřské spádové školy, který je tvořen celým územím obce Lety,
jak je stanoveno ve vyhlášce obce Lety č. 1/2020, a celým územím obce Černolice.
Příslušnou spádovou mateřskou školou je Spádová škola dle čl. I odst. 2 této Smlouvy.
3. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že jsou v souladu s ustanovením § 178 odst. 2 písm.
c) školského zákona povinny stanovit obecně závaznou vyhláškou příslušnou část
školského obvodu, která je tvořena územím konkrétní obce.

Článek III.
Úhrada nákladů
1. Obec Černolice bere na vědomí svou povinnost vyplývající z ustanovení § 180 odst. 1
školského zákona přispívat obci Lety na neinvestiční výdaje školských zařízení.
2. Za každé dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Černolice, které bude přijato do
mateřské školy a zahájí docházku do ní, uhradí obec Černolice obci Lety částku ve výši
1.000,- Kč měsíčně. K tomuto příspěvku bude připočítána míra inflace platná k poslednímu
dni kalendářního roku.
3. Neinvestiční náklady jsou splatné na účet obce Lety ve dvou splátkách vždy k poslednímu
kalendářnímu dni příslušného pololetí a to na základě faktury vystavené obcí Lety za
všechny žáky společně. Splatnost faktury je 14 dní od jejího doručení.
4. Výše uvedená platba souvisí s náklady spojenými s provozem mateřské školy jako celku a
nezahrnuje běžné náklady jednotlivců související s předškolním vzděláváním jako školné,
stravné, školní pomůcky, nadstandardní kroužky a výuka a podobné náklady, které si hradí
děti resp. jejich zástupci sami dle podmínek stanovených Školkou.

Čl. IV.
Závěrečná ujednání
1. Smlouva se uzavírá na dobu 20 let s účinností ode dne 01.09.2020. Smlouva je vyhotovena
ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že obec Lety jmenuje zástupce obce Černolice členem školské
rady Spádové školy za zřizovatele ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 věta druhá školského
zákona na základě návrhu obce Černolice.
3. Smluvní strany se zavazují vydat, respektive doplnit, nejpozději do 31.08.2020 obecně
závaznou vyhlášku, kterou stanoví příslušnou část společného školského obvodu, přičemž
část ponese název příslušné obce. V případě, že nastanou takové okolnosti, že nebude
některá Smluvní strana moci obecně závaznou vyhlášku vydat, nebo v době její platnosti
dojde k potřebě jejího zrušení, zavazují se Smluvní strany bezodkladně se vzájemně o této
skutečnosti informovat.
4. Smlouvu může vypovědět kterákoli ze Smluvních stran, písemně a bez uvedení důvodu.
Smlouvu lze vypovědět vždy ke dni 30.06. kalendářního roku s tím, že účinnost nastává
dnem 01.09. daného kalendářního roku.
5. Obec Lety může Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou jednoho měsíce v případě, že
obec Černolice včas neuhradí náklady uvedené v čl. III Smlouvy.
6. Tato Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Lety dne 22. 6. 2020 pod číslem
usnesení 13/6/2020.
7. Tato Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Černolice dne 22. 7. 2020 pod číslem
usnesení 5-13-2020/ZO.

V Letech dne 27. 7. 2020

…………………………………..
Ing. Barbora Tesařová
starostka obce Lety

…………………………………..……
Pavel Schmidt
starosta obce Černolice

