
Vyhláška c. 1 /2003
o stanovení príspevku na pobyt detí ve školní"

družine pri ZS ve Stredoklukách

Obecní zastupitelstvo Obce Stredokluky schválilo na svém zasedání dne 23. 10. 2003 tuto obecne

závaznou vyhlášku o stanovení príspevku na pobyt detí ve školní družine na základe ustanovení § 10

písmo a) a § 48 odst. 2 písmo i) zpl1sobem dle ustanovení § 12 a §35 zákona C. 128/2000 Sb. o obcích
( obecní zrízení ), ve znení pozdejších predpisl1, a ustanovení § 19 a-d zák. C. 564/1990 Sb. o státní

správe a samospráve ve školství, ve znení pozdejších predpisl1

Clánek 1

Úvodní ustanovení

1 ) Úcelem této vyhlášky je stanovit výši a zpllsob Úhrady cásti neinvesticních nákladl1 na pobyt dítete
ve školní družine pri ZŠ ve Stredoklukách.

Clánek 2

Výše príspevku

1) Príspevek je stanoven prl1mernou cástkou na základe výpoctu vynaložených neinvesticních nákladll

na jedno díte ze strany obce. Takto stanovená cástka nepresáhne 30 % všech neinvesticních nákladll
školní družiny za uplynulý kalendární rok ..

2) Obec ml1že stanovit maximální hranici poplatku.

3) Výše príspevku vybíraná od rodicl1 detí prihlášených do školní družiny se stanovuje takto:
mesícne paušál za každé prihlášené díte do školní družiny ve výši 50,- Kc bez rozdílu, kolikrát týdne
do ŠD dochází + 5,- Kc za každý den, pobývá - li díte ve ŠD déle jak šedesát minut.

4) Zmena výše príspevku bude vždy schválena OZ.

Clánek 3

Užití príspevku

1 ) Obec použije príspevek na cástecnou Úhradu neinvesticních nákladll školní družiny.

2) Pokud bude cást príspevku na základe žádosti krajského Úradu odboru školství urcena na Úhradu
mezd pracovníkl1 a ucebních poml1cek, poukáže obec tuto cástku krajskému Úradu.

Clánek 4

Zpusob úhrady príspevku

1 ) Povinnost uhradit príspevek se vztahuje na rodice dítete, jiného zákonného zástupce, nebo ty, kterí

požadují umístit díte do školní družiny a to nejpozdeji do 5. dne príslušného mesíce s výjimkou
hlavních prázdnin na podÚcet obecního úradu zrízený pro školní družinu

2) V prípade absence dítete ve školní družine se príspevek nevrací



Clánek 5

Osvobození od placení príspevku

1) Príspevek nebude vybírán v tom prípade, jestliže po jeho zaplacení klesne soucet príjmu

príslušníkl1 domácnosti, ve které díte žije, pod 1,25 násobku cástky potrebné k zaj ištení výživy a
ostatních potreb a nezbytných nákladl1 na domácnost.

2) Ve vyjímecných, zdl1vodnených prípadech ml1že být plátce od placení príspevku zcela nebo zcásti

osvobozen, a to nejdéle na jeden rok. Jednotlivé prípady posoudí na základe poverení OZ školská
komise

Clánek 6

Prokazování príjmu plátce

1 ) Za príjem se považují všechny príjmy dle zákona c. 463/91 Sb. o životním minimu v platném
znení

2) Nárok na osvobození od placení príspevku podle § 5, odst. 1) je plátce povinen prokázat. Nárok se

prokazuje potvrzením o príjmu na predepsaných tiskopisech, u osob samostatne výdelecne cinných
datlovým priznáním nebo dokladem prokazujícím výši mesícní platby pojistného sociálního pojištení.

3) Nárok na osvobození se uplatnuje na obecním úradu

4) Plátci, kterí neprokáží nárok na osvobození, jsou povinni uhradit príspevek ve stanovené výši.

Clánek 7

Sankcní opatrení

1 ) V prípade nezaplacení príspevku ve stanoveném termínu ci nesprávné výši v neprospech obce, je
plátce povinen krome dlužné cástky uhradit i penále, které ciní 2% z dlužné cástky za každý den

prodlení, maximálne však výši príspevku za kalendární mesíc.

Clánek 8

Platnost a úcinnost vyhlášky

1 ) Toto úplné znení vyhlášky schválilo obecní zastupitelstvo dne 23. 10. 2003 s Úcinností od
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