V Y H L Á Š K A č. 1/2003
o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy a školní družiny
Zastupitelstvo obce Dobříkov se usneslo dne 3.2.2003 vydat dle zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích a zákona č.564/1999 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
čl.1 Předmět vyhlášky
1. Tato vyhláška stanovuje výši příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy a školní družiny, které jsou součástmi příspěvkové organizace Základní
škola Dobříkov (zřizovatel Obec Dobříkov).
2. Dále pak stanovuje způsob vybírání tohoto příspěvku a další věci související.
čl.2 Výše příspěvku
Výše příspěvku nepřesahuje 30% skutečných nákladů vynaložených na jedno dítě nebo žáka.
1. V mateřské škole se stanovuje měsíční příspěvek ve výši 50,- Kč na jedno dítě.
2. Ve školní družině se stanovuje měsíční příspěvek ve výši 50,- Kč na jednoho žáka.
čl.3 Povinnosti plátce
1. Příspěvek jsou povinni platit rodiče nebo jiní zákonní zástupci (dále jen plátci) dítěte, které
navštěvuje zařízení uvedené v čl.1 této vyhlášky.
2. Příspěvek se platí v hotovosti pověřeným pracovnicím ŠD a MŠ.
3. Příspěvek je splatný vždy do 15.dne v aktuálním měsíci, za který je příspěvek placen.
4. V případě, že plátce uhradí příspěvek a následně se zjistí, že plátce tento příspěvek
v souladu s čl.4 této vyhlášky platit neměl, bude mu vrácen nejpozději do konce měsíce
následujícího po měsíci, v němž se tato skutečnost zjistila.
5. V případě prodlení s úhradou příspěvku je plátce povinen uhradit penále ve výši 50%
z dlužné částky za každý započatý měsíc, nejvíce však může penále činit částku ve výši
dlužného příspěvku. Pokud je prodlení s placením v případě docházky dítěte delší jak šest
měsíců, může být podán návrh na ukončení docházky.
6. Při nepřítomnosti dítěte se příspěvek nevrací.
7. Příspěvek se neplatí v případě nepřetržitého přerušení docházky, která je delší než 30 dnů.
čl.4 Osvobození
1. Příspěvek se neplatí, jestliže by po jeho zaplacení klesl součet příjmů příslušníků
domacnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a
ostatních osobních potřeb podle zákona o životním minimu a nezbytných nákladů na
domácnost určené obecně závazným právním předpisem.
2. Tuto skutečnost musí plátce uplatnit nejpozději 10 dní před nejbližším datem splatnosti
příspěvku. Oznámení se provádí písemně ředitelce Základní školy Dobříkov. K oznámení
musí být přiloženo potvrzení o výši příjmů.
čl.5 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyvěšení.
………………………………..
Lenka Krausová, starostka obce
Vyvěšeno dne: 3.2.2003
Sejmuto dne: 20.2.2003

……………………………………
Jiří Svatoš, zástupce starostky

