
Obecně závazná vyhláška města Slatiňany
č. 4/2003

o stanovení a vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů mateřské školy a školní družiny

Zastupitelstvo města Slatiňany vydalo dne 15.12.2003 podle ustanovení § 19, písm. a - e )
zákona  č.564/1990   Sb.,  o  státní  správě  a  samosprávě  ve  školství,  ve  znění  pozdějších
předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
                                                         Úvodní ustanovení
Účelem vyhlášky je  stanovit  pravidla,  výši  a  způsob  úhrady části  neinvestičních  nákladů
na pobyt dítěte v příspěvkové organizaci  Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim (dále jen
mateřská škola)  a  v příspěvkové organizaci  Základní  škola  Slatiňany, okres Chrudim jejíž
součástí je školní družina (dále školní družina). Zřizovatelem  příspěvkových organizací je
město  Slatiňany.  Plátci  příspěvku  jsou  rodiče  nebo  zákonní  zástupci  dítěte,  které  je
v některém z výše uvedených zařízení umístěno (přihlášeno).

Článek 2
Výše příspěvku

Příspěvek je  stanoven ve  výši  do 30  % skutečných neinvestičních  nákladů,  vynaložených
na jedno dítě v uplynulém kalendářním roce a činí :
pro mateřskou školu  170,-  Kč měsíčně za l dítě, přihlášené k docházce do mateřské školy, 
pro školní družinu   42,-  Kč měsíčně za l dítě, přihlášené do školní družiny. 
Výši příspěvku stanovila RM a jeho výše byla projednána s Krajským úřadem Pardubického
kraje.

Článek 3
Úhrada a splatnost příspěvku

Výběrem příspěvku je pověřena mateřská škola a školní družina, která je vybírá svým jménem
na svůj účet. Příspěvek může být hrazen poštovní poukázkou (plátce si zajistí sám např. u s.p.
Česká  pošta)  nebo  bezhotovostním  převodem  na  účet  mateřské  školy  a  školní  družiny
v termínu:
a) u mateřské školy nejpozději do 25. dne každého měsíce
b) u školní družiny na období září – prosinec do 31.10., na období leden – červen do 31.1.

příslušného kalendářního roku.
Příspěvek je stanoven pevnou částkou na každé přihlášené dítě. Při nepřítomnosti dítěte se
příspěvek nevrací. Pokud je docházka kratší, platí se příspěvek v plné výši.
U mateřské školy se příspěvek neplatí za jeden prázdninový měsíc ( červenec nebo srpen),
který je obvyklým termínem dovolené. U školní družiny se příspěvek neplatí po dobu školních
prázdnin (červenec, srpen).

                                                                  

Článek 4



Sankce
Nebude-li příspěvek zaplacen včas nebo ve správné výši , je plátce povinen zaplatit penále
ve výši 2,- Kč za každý den prodlení. Výše penále nesmí přesáhnout výši dlužného příspěvku.
Pokud  nebudou  příspěvek  nebo  penále  uhrazeny  do  30  dnů  po  splatnosti  příspěvku,  je
zástupce  dítěte  ředitelem příslušné  příspěvkové  organizace  písemně  upozorněn  na  možné
ukončení docházky dítěte.

Článek 5
Osvobození od placení příspěvku

1. Příspěvek  se  neplatí,  jestliže   po  jeho  zaplacení  klesne  součet   příjmů  příslušníků
domácnosti,   ve které dítě žije,  pod  1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a
ostatních základních potřeb  a nezbytných nákladů  na domácnost.

2. Žádost o osvobození od placení příspěvku dle čl. 5, odst. 1) posoudí  Hospodářsko správní
odbor, oddělení vnitřních věcí, Městského úřadu Slatiňany . Kopii tohoto posouzení obdrží
příslušná  příspěvková  organizace.  Žádost  o  osvobození  s doložením  příjmu  je  nutno
obnovovat na každé čtvrtletí kalendářního roku. 

3. Ve výjimečných  případech může na žádost plátce Rada města Slatiňany osvobodit plátce
od placení příspěvku zcela nebo z části.

4. Tiskopisy žádosti o osvobození od placení příspěvku jsou k dispozici na oddělení vnitřních
věcí městského úřadu nebo u ředitelky mateřské školy.

5. Příspěvek u mateřské školy se  neplatí  za  jeden prázdninový měsíc,  který je  obvyklým
termínem dovolené (červenec nebo srpen). Příspěvek u školní družiny se neplatí v době
letních školních prázdnin tj. červen, srpen. 

Článek 6
Prokazování příjmů rodičů (plátců)

l.  Za  příjem  se  považují   všechny  příjmy dle  zákona č. 463/1991 Sb., o životním  minimu,
    ve znění pozdějších předpisů.
2. Nárok na osvobození dle čl. 5, odst .1) je plátce  povinen prokázat. Prokazuje se
    potvrzením o příjmu, u samostatně výdělečně činných daňovým přiznáním za uplynulý rok.
3. Žádost o osvobození  od placení  příspěvku  dle čl. 5, odst. 1) je  nutno  uplatnit  nejpozději
    do posledního dne prvního měsíce  příslušného čtvrtletí kalendářního roku  na Hospodářsko
    správním  odboru, oddělení vnitřních věcí, Městského úřadu Slatiňany.  
4. Rodiče, kteří  neprokáží  nárok  na osvobození  jsou  povinni platit  příspěvek  ve stanovené
    výši a termínu.
                                                                  Článek 7

Ustanovení zrušovací
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/95 ze dne 1.10.1995.

Článek 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004

                    MVDr. Ivan Jeník                                                 Ing. Dagmar Fryšová
                           starosta                                                              zástupce starosty


