Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 29.04.2014
Informace - Výpověď smlouvy o spolupráci mezi Městem Kuřimí, Obcí Česká a
Mateřskou školou Česká, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizací
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - smlouva o spolupráci
B - přehled nákladů MŠ Česká
C - výpověď smlouvy OÚ Česká MŠ Česká

Materiál předkládá:

Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Hana Němcová - referentka

Důvodová zpráva:
Dne 16. 10. 2012 byla ZM č. 09/2012, usnesením č. 1183/2012, schválena „Smlouva o spolupráci č.
2012/D/0051“ (viz příloha č. 1) mezi městem Kuřimí, obcí Česká a Mateřskou školou Česká, okres
Brno - venkov, příspěvkovou organizací. Smlouva upravovala vzájemné vztahy ve věcech docházky
dětí s trvalým pobytem ve městě Kuřimi do mateřské školy zřizované obcí Česká.
Smluvní strany se dohodly, že obec Česká a mateřská škola v České, se zavazují, že umožní v
případě volné kapacity v mateřské škole umístění dětí s trvalým pobytem v Kuřimi. Město Kuřim se
zavázalo, že po celou dobu, kdy bude k docházce do mateřské školy zřizované obcí Česká zapsáno
dítě s trvalým pobytem v Kuřimi, se bude spolupodílet formou finančního daru na provozních
nákladech budovy mateřské školy. Výše finančního daru měla být vypočítána dle schváleného vzorce:
Výše finančního daru = (skutečné provozní náklady budovy - úplata za předškolní vzdělávání případné dotace či příspěvky z veřejných prostředků) * (počet zapsaných a docházejících
kuřimských dětí / počtem dětí celkem).
Dle odsouhlaseného vzorce požadovala v listopadu 2013 Česká finanční dar ve výši 126 761,- Kč (viz
příloha č. 2).
Od 01. 01. 2013 došlo novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, k úpravě
daňových příjmů do rozpočtu obcí. Dřívější příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů na předškoláky
a žáky základní školy se stal součástí RUD, a to bez ohledu na trvalé bydliště. Tím smluvně
dohodnuté podmínky příspěvku na děti z Kuřimi docházející do mateřské školy v České pozbyly
účinnosti a nemohla být vypočítána skutečná výše finančního daru.

Vytvořeno 28.4.2014 9:15:33

1

Dle výše uvedeného zákona bude součástí sdílených daní příspěvek na děti a žáky ve výši 7 500,Kč/dítě, žáka. Na 20 kuřimských dětí, které v roce 2013 docházely do mateřské školy v České, obdrží
obec Česká 150 000,- Kč. Částku obec Česká obdrží v roce 2015.
Toto bylo sděleno starostce obce Česká na osobním jednání dne 17. 02. 2014. Jedním z návrhů
řešení nastalé situace bylo ukončit smlouvu dohodou a poskytnout mateřské škole finanční dar.
Dne 13. 03. 2014 obdrželo Město Kuřim od Obce Česká výpověď „Smlouvy o spolupráci“ schválenou
ZO Česká a následně 19. 03. 2014 písemně vypověděla smlouvu i mateřská škola (viz přílohy č. 3 a
4).
Jelikož dva ze smluvních partnerů smlouvu vypověděli, „Smlouva o spolupráci“ končí.
Nechávám na rozhodnutí ZM, jestli za rok 2013, kdy do mateřské školy chodilo od 01. 01. 2013 do 31.
08. 2013 20 kuřimských dětí a od 01. 09. 2013 dosud 16 kuřimských dětí, poskytne mateřské škole
finanční dar.

Návrh na usnesení:
ZM
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Smlouva o spolupráci č. 2012/D/0051
níže uvedené smluvní strany uzavírají dle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, v platném znění
tuto smlouvu o spolupráci:

Smluvní strany:
Město Kuřim
Zastoupené: Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Sídlo: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
IČ: 00 281 964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-22824-641/0100
(dále jen „Město Kuřim“)
Obec Česká
Zastoupená: Ing. Janou Chiniovou, starostkou
Sídlo: Česká 26, 664 31 p. Lelekovice
IČ: 00 281 671
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 13-48822-309/0800
(dále jen „Obec Česká“)
a
Mateřská škola Česká, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Zastoupená: Monikou Moravcovou, ředitelkou mateřské školy
Sídlo: Česká 383, 664 31 p. Lelekovice
IČ: 75 021 455
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 20-28269-369/0800
(dále jen „mateřská škola“)
se dohodly na následujícím znění smlouvy o spolupráci:

I.

Preambule
Výše uvedené smluvní strany, vedeny cílem upravit vzájemné vztahy ve věcech docházky
dětí s trvalým pobytem ve městě Kuřimi do mateřské školy zřizované Obcí Česká, uzavírají
tuto smlouvu.

II.
Předmět smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že Obec Česká a mateřská škola, se zavazují, že umožní
v případě volné kapacity mateřské školy umístění dětí s trvalým pobytem v Kuřimi.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Město Kuřim se zavazuje, že po celou dobu, kdy bude k docházce do mateřské školy
zřizované Obcí Česká zapsáno dítě s trvalým pobytem v Kuřimi, se bude spolupodílet
formou finančního daru na provozních nákladech budovy mateřské školy č.p. 83 na pozemku
p.č. 39 vše obec a k.ú. Česká, v níž budou děti z Kuřimi umístěny za účelem předškolního
vzdělávání.
2. Provozními náklady budovy pro účely této smlouvy se rozumí:
a) náklady na energie (plyn, teplo, elektrická energie);
b) náklady na vodné a stočné;
c) náklady na běžnou údržbu a provoz (např. pojištění budovy, hygienické a čistící potřeby,
telekomunikační služby, …aj.).
3. Výše finančního daru, který poskytuje Město Kuřim Obci Česká, bude vypočtena dle níže
uvedeného vzorce:
Výše finančního daru = (skutečné provozní náklady budovy – úplata za předškolní
vzdělávání – případné dotace či příspěvky z veřejných prostředků) * (počet zapsaných
a docházejících kuřimských dětí / počtem dětí celkem).
Počtem dětí celkem se rozumí kapacita výše uvedené budovy mateřské školy na adrese
Česká 83.
4. Darovací smlouva bude uzavírána maximálně 2x ročně po odsouhlasení podkladů
týkajících se provozních nákladů výše uvedené budovy mateřské školy Městem Kuřimí.
5. Obec Česká se zavazuje, že poskytnutý finanční dar použije spolu s vlastním příspěvkem
na provoz, pro zajištění optimálních podmínek fungování mateřské školy.
6. Kritéria přijímání, termín a místo zápisu do mateřské školy budou každoročně předem
smluvními stranami projednány a oznámeny v České i v Kuřimi způsobem v místě obvyklém.
7. Obec Česká a ředitelka mateřské školy zabezpečí rovný přístup a zacházení se všemi
dětmi docházejícími do předškolního zařízení bez ohledu na místo trvalého pobytu (např.
úplata za předškolní vzdělávání, stravné, ….atd.)

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu lze ukončit:
a) dohodou smluvních stran;
b) písemnou výpovědí.
Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí minimálně 5 měsíců a musí být ostatním stranám doručena nejpozději
dne 30. dubna příslušného roku. V případě, že nebude doručena ve sjednaném termínu,
nevztahuje se tato výpověď na nejbližší školní rok.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem všech tří stran s účinností od 01. 01. 2013.
3. Změny této smlouvy lze provést pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
5. Tato smlouva byla schválena dne 16. 10. 2012 Zastupitelstvem města Kuřimi č. 09/2012
usnesením č. 1183/2012.
6. Tato smlouva byla schválena dne 05. 11. 2012 Zastupitelstvem obce Česká č. 12/2012
usnesením č. 12/2012/10.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz svobodné vůle připojují své podpisy.

V Kuřimi dne 19. 11. 2012

…………………………………………..
Ing. Drago Sukalovský
starosta Města Kuřimi

V České dne 19. 11. 201

……………………………………………..
Ing. Jana Chiniová
starostka Obce Česká

V České dne 19. 11. 2012

………………………………………………
Monika Moravcová
ředitelka MŠ Česká

