
Obec Dobrá

Obecně závazná vyhláška č.1/2002
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny

Zastupitelstvo obce Dobrá vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle ustanovení § 19a ) až 19 d) zákona č. 
564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění svým usnesením č. III/5 ze 
dne 11.7.2002 tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Účelem této vyhlášky je stanovit výši a způsob úhrady příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny zřizovaných obcí Dobrá.

Článek 2
Plátci příspěvku

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte ( dále jen plátci ) navštěvujícího mateřskou školu nebo 
školní družinu jsou povinni platit obci příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů těchto 
zařízení ( dále jen příspěvek).

Článek 3
Výše příspěvku

Výše příspěvku v mateřské škole je stanovena tak, aby nepřesáhla 30% nákladů vynaložených na 
jedno dítě a činí: 10,- Kč na jedno dítě a jeden denbez ohledu na to, zda se jedná o pobyt 
celodenní, polodenní nebo s dopolední svačinkou.

Příspěvek se po dobu omluvené nepřítomnosti neplatí.

Výše příspěvku ve školní družině činí 50,- Kč na jedno dítě za měsíc. Neplatí se po dobu 
nepřetržité omluvené nepřítomnosti delší jak 1 měsíc. V tomto případě bude příspěvek plátci vrácen

Článek 4
Splatnost příspěvku

Příspěvek v mateřské škole je splatný do 20. dne následujícího měsíce na základě počtu dnů, které 
dítě strávilo v MŠ. Příspěvek je na účet obce převáděn bezhotovostně z účtů plátců.

Příspěvek ve školní družině je splatný předem a to 2krát ročně, za 1.pololetí do 15. října a za 2. 
pololetí do 28. února.

Článek 5
Sankce

V případě, že plátci nezaplatí příspěvek ve stanovené výši a termínu, je možné jim účtovat penále 
ve výši 10% dlužné částky. O vyúčtování penále rozhodují ředitelky škol.



Článek 6
Osvobození od placení příspěvku

Příspěvek podle článku 3 této vyhlášky se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů 
příslušné domácnosti, ve které plátce žije, pod 1,25násobku částky potřebné k zajištění výživy a 
ostatních základních osobních potřeb 1) a nezbytných nákladů na domácnost 2), což je plátce 
povinen prokázat potvrzením o průměrném čistém příjmu a to vždy čtvrtletně. 

Obec může ve výjimečných případech osvobodit plátce od placení příspěvku zcela nebo zčásti, a to 
maximálně na 1 školní rok.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/1996 o příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny ze dne 4.9.1996.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2002.

Milan Stypka Ing. Richard Pastor
starosta místostarosta

Odkazy:

1) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění

2) § 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění

Vyvěšeno: 15.7.2002

Sejmuto: 31.7.2002


