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Město KojetÍn
obecně závazná vyhláškač.3/2001o stanovenípříspěvkuna částečnou
nákladůmateřskéškolYa školníchdružin
úhraduneinvestičních

Zastupitelswo města Kojetín vydává
19'ó.2001poďe ustanovení
$ l0 a $ Ea
pism.
128/2000
Sb.' o
2
i)
zíkona
č.
odst.
.obcích(obecnizřizeni)a v souladus $ 19 c)
zá'kona č.564l|990 Sb., o statnísprávě a
samosprávě ve školství,ve ztění pozdějších
předpisůtrrtoobecnězávazrrouvyhlášku.

uvedených zařizen' vyna|ožené
na
jedno dítě.

,dne

Pfi stanovení ýše pňspěvku se
vychazi ze stanovené kapacity
mateřskéškoly(školnídružiny).
4'l

Čt.r

Úvodníustanovení
1) Tato vybláška se vaahuje na
mateřskou školu a školní družiny,
jejicbžzřizovatelemje Město Kojetín.

Čt.s
Úhrada příspěvku

r)

2) Ustanoveni této v'vhlášky se
nevztahuje na soukromá a církevní
předškolnízařízení,ško|nídružinya
školníkluby'
3) Vybláška stanoluje povirmost platit
příspěvek na částečnou úhradu
nákladůmateřskéškoly
neinvestičních
a
školní družiny (dale jen
,,pňspěvek..), ťši příspěvku a
splatnostpňspěvku.

Čl.z

Výšepříspěvku
l)

výše pňspěvku činína jedno ďtě
měsíčně:
škole100'.Kč
a) v mateřské
b) ve škohídružině50 Kč.

2)

Zrikladem pro stanovení
"yše
příspěvku jsou celkovéneinvestiční
náklady na zajištěníprovozu ýše

Výšepříspěvkuneníávislá na délce
denního pobynr ďtěte v mateřské
škole(školnídružině).

Povinnost platit příspěvek se
vztahuje na rodiče nebo jiné
zá'koruréástupce ďtěte, kteréje
zapsáno do mateřskéškoly nebo
školnÍm
školnídružinyv pfislušném
roce(dálejen plátce)'

tl

Pňspěvek se platí bez vyměření
předemaje splatnývždydo 25' dne
předchozíhokalendářníhoměsíce,za
ktený se platí příspěvek.Příspěvek
můŽe být uhrazen předem i
jednorazověv pololetníchsplátkách.

3)

Za dobu nepřítornnosti dítěte
v mateřskéškole'školnídružiněse
příspěveknevrací.

4)

Pňspěvek je brazen za každé
přihlašené dítě i v případě jeho
nepřitomnosti vjeho nezrrrěněné
podobě.
Pokud dítěv doběhlal,níchpnízdnin
(červenec,
srpen)do MŠ nebo ŠD
nedochází a je řádně předem

omluveno, pňspěvek se po tuto
dobuneplatí.
6)

Plátci' který nezap|atipňspěvekve
stanoveném termínu nebo ve
správnéýši, bude lyměřeno peníle
pfispěvku.
ve ýši 20%ďužného

7)

Pňspěvek se plati městu na účet
zÍízeý vždy pro mateřskou školu,
školnídružinu.

8)

příspěvek na
Město pouáje
příslušné
úradu niů<ladů
částečnou
školy,
školní
družtny.
mateřské
Čt.l
osvobozenÍa ú|evy

l)

Příspěvekse neplatí'jestližepo jeho
zaplacení klesne součet příjmů
příslušníku domiícnosti, ve které
ditě ž1je'pod l'25 nasobku částky
potřebné k zajištění vý^w a
ostatnich zí{<]adních osobnich
potřeb '/ a nezbytnýchnákladůna
domácnost2).
Nárok na neplaceni příspěvku
plátce prokazuje městu neprodleně
písemným poďáním a doložením
potřebných dokladůo výši příjmů.
(Tiskopisje přílohouoZV).

.í--}

3)

osvobozen od placení můžebýt
taktéžplátce, jehoždítěv průběhu
roku přerušídoch:ízkuze zv|išť
závahtých zdravotníchdůvodůna
dobu delší než l měsíc. o
osvobozeni rozhďne město na
ziákladězdravotníhopotvrzení.

4)

ve vfiimečnych případech může
město usnesenímRM osvobodit
plátce od placeni příspěvku zcela
nebo zčásti na zíLkladě podané
žádostí,a to zpraúdlana 1 rok.

Čt.s
Ustanovenízávěrečná
l ) Touto vyl áLškou
se aušuje obecně

města Kojetina č.
ávazrr:i vytrláLška
2/1996 ze dne 26' břema 1996 o
stanovení příspévku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů
mateřskéškolya školnídružiny.
Tato }yl aška nabyvá účinnostdne
t. 7. 200]..
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Ing.Jiří Šírek
místostarosta

Ing Mojmir

předpisů
Sb', o ávobím minimu,ve zněnípozdějších
1 ) $ 3 odst' 2 zíkonač.4631199l.
pozdějších
předpisů
463l|991
minimu,
ve
mění
3
zikona
č.
Sb''
o
ávotním
3
odst.
$

Vyvěšeno:
z0. 6. z00l'
Sňato:

6.7.200I

Prováděcípokynk ozv č.3|200l
/ čl.3 odst.7/

o stanovenípříspěvkuna částeěnouúhraduneinvestičních
nák|adůMŠa Šn,upravující
způsobúhradya použitístanovenýchpříspěvků
1. Pffspěvek MŠ

=.'-.

1.1. Příspěvekse platív hotovostido pokladnyměstského
uřadu bez lyměření předema je
předchází
vŽdy
do
25.
dne
v
měsíci'
který
splatný
uhrazovanémuměsíci nebo na
příjmoý úěetMěsta Kojetínu ČS a. s. 19.1883093339/0800.
PříspěvekmůŽebýt
uhrazenpředemi jednorazověnebov pololetníchsplátkách.
|.2. ZÍizovate|příspěvekzaúčtuje
na kapitolu714 org.3010_ mateřskáškola'$ odd. 31l1 _
předškolnizaÍizerll.
1.3. Příspěvek|ze pouŽítpouzepro MŠ.v jejížprospěchbyl lybran.
2. PříspěvekSD
2.l. Příspěvekse hradív hotovostiv kancelářiZŠbez lyměřenípředem aje splatnývždydo
25. dne v měsíci,kteý předcházíuhrazovanému
měsíci nebo na účetZŠ.Příspěvek
můŽebýt uhrazenpředemi jednorázověnebov pololetníchsplátkách.
příspěvkyětvrtletně
2.2.ZŠpÍevede
vybrané
k 31. 3., 30. 6., 30. 9.,31. |2 na příjmoý účet
zjizovate|eu ČS a. s. 19-1883093339/0800
spolu se semamemp|átcÍ!za jednotlivé
kalendářníměsíce.
2-3- Zřimvate|příspěvekzaúčtuje
na kapitolu714
- organizaci3110_ ZŠnám.Miru $ odd.3143_ školnídružiny
- organizaci3|20 _ ZŠSvat.Čecha- $ odd.3143_ ško|ní
družiny
2.4.Příspěveklze pouŽítpouzepro ŠD'vjejížprospěchbyl lybrrírr.
3.

Kontrola

příspěvkuv souladus platnouoZY č.3/2001 provádi
3.l. Kontrolu vybíránístanoveného
odborWŠK.
příspěvkuprovádíFo.
3.2. Kontrolu správného
odvádění,zaúčtováni
a pouŽitístanoveného
.,./

4.

Závěrečnéustanovení

Tentoprováděcípředpisnabýváúčinnosti
dnem1.8.200l.
V Kojetínědne25. 7.2001
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Jiřina Páleníkovri
tajemnice MěÚ

