MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 10. 2017

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zpracoval:

Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Jana Černá, referent odboru školství, kultury a tělovýchovy
Kateřina Šváčková, referent odboru školství, kultury a tělovýchovy

Název bodu:

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace MŠ jiného zřizovatele

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace předškolním zařízením jiného
zřizovatele pro rok 2017 uzavřené mezi městem Hranice a příjemci:
a) Základní škola a mateřská škola - Dětské centrum Hranice, Struhlovsko 1424, 753 01
Hranice, IČO: 62350366, se sídlem Struhlovsko 1424, 753 01 Hranice, smlouva č. 012017003
b) Prima mateřská škola, s.r.o., IČO. 25367323, se sídlem Teplická 2219, 753 01 Hranice,
smlouva č. 01-2017005
v předloženém znění uvedeném v příloze důvodové zprávy
2. schvaluje/neschvaluje
navýšení dotace za účelem podpory mateřských škol jiného zřizovatele v roce 2017 o 30 000
Kč na celkovou výši 210 000 Kč příjemci Prima MŠ, s.r.o., IČO. 25367323, se sídlem
Teplická 2219, 753 01 Hranice z důvodu navýšení kapacity ze 45 dětí na 70 dětí s účinností
od 01. 10. 2017
3. schvaluje/neschvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného
zřizovatele pro rok 2017 uzavřenou mezi městem Hranice a příjemcem Prima mateřská
škola, s.r.o., IČO. 25367323, se sídlem Teplická 2219, 753 01 Hranice, smlouva č. 012017005 v předloženém znění uvedeném příloze důvodové zprávy

4. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
ad a) odd. § 3111 pol. 5229 orj. 02
ad b) odd. § 6399 pol. 5901 orj. 16
a) navýšení dotace Prima MŠ, s.r.o.
b) snížení rezervy města
Dle důvodové zprávy

org. 20 00000 00 0400
org. 70 00000 00 0000

+ 30 000,- Kč
- 30 000,- Kč

5. pověřuje
starostu města Hranic podpisem Dodatků č.1 ke smlouvám o poskytnutí dotace předškolním
zařízením jiného zřizovatele pro rok 2017 uzavřené mezi městem Hranice a příjemci, v
předloženém znění uvedeném v příloze důvodové zprávy:
a) Základní škola a mateřská škola - Dětské centrum Hranice, Struhlovsko 1424, 753 01
Hranice, IČO: 62350366, se sídlem Struhlovsko 1424, 753 01 Hranice, smlouva č. 012017003
b) Prima mateřská škola, s.r.o., IČO. 25367323, se sídlem Teplická 2219, 753 01 Hranice,
smlouva č. 01-2017005
6. pověřuje
starostu města Hranic podpisem Dodatku č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace předškolnímu
zařízení jiného zřizovatele pro rok 2017 uzavřenou mezi městem Hranice a příjemcem Prima
mateřská škola, s.r.o., IČO. 25367323, se sídlem Teplická 2219, 753 01 Hranice, smlouva č.
01-2017005 v předloženém znění uvedeném příloze důvodové zprávy

Předcházející usnesení ve věci:
1849/2017 - RM 60 ze dne 3. 10. 2017
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Důvodová zpráva:
Ad bod 1) usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic usnesením 423/2016 - ZM 18 ze dne 15. 12. 2016 schválilo
poskytnutí dotace za účelem podpory mateřských škol jiného zřízovatele ve výši 4 000 Kč
za rok na 1 dítě těmto příjemcům:
a) Základní škola a mateřská škola - Dětské centrum Hranice, Struhlovsko 1424, 753 01
Hranice, IČO: 62350366, se sídlem Struhlovsko 1424, 753 01 Hranice s kapacitou 35 dětí v
celkové výši 140 000 Kč
b) Prima mateřská škola, s.r.o., IČO. 25367323, se sídlem Komenského 262, 753 01 Hranice
s kapacitou 45 dětí v celkové výši 180 000 Kč.
Následně usnesením 471/2017 - ZM 19 ze dne 23. 2. 2017 schválilo uzavření smluv o
poskytnutí dotace předškolním zařízením jiného zřizovatele pro rok 2017 za podmínky,
že nárok na dotaci je na dítě docházející do předškolního zařízení, jehož rodič
(zákonný zástupce):
a) má trvalé bydliště na území města Hranic, tj. v Hranicích a místních částech Lhotka,
Velká, Drahotuše, Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí a Uhřínov,
b) uzavřel smlouvu o pobytu dítěte ve výše uvedeném předškolním zařízení a zaplatil
sjednanou částku na příslušný měsíc,
c) není nezaměstnaný, nebo není na mateřské dovolené s dalším dítětem
případech lze učinit výjimku jen u dětí 1 rok před nástupem do základní školy.

- v těchto

Novelizací zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) došlo k úpravě
povinností obce, které předškolní vzdělávání zabezpečují.
Dle § 34, odst. 1) školského zákona, předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Novela školského zákona přinesla další změny, které se týkají povinností obce k
zajištění kapacit k předškolnímu vzdělávání:
- zavádí s účinností od 01. 09. 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální
vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v
mateřské škole.
- mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (od září 2017
se bude týkat dětí starších čtyř let, od září 2018 dětí starších tří let, od září 2020 dětí od dvou
let).
- s účinností od září 2020 se rozšiřuje vzdělávání v mateřské škole na děti ve věku od dvou
do tří let (mateřské školy budou muset mít pro dvouleté děti ze spádové oblasti vytvořené
dostatečné kapacity).
- povinné předškolní vzdělávání a přednostní přijímání k předškolnímu vzdělávání. S
účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září,
nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
- od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového
obvodu dané mateřské školy (týká se pouze obecních mateřských škol). Mateřská škola
bude muset přijmout všechny děti starší čtyř let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity
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(v případě nedostatečných kapacit budou mít přednost děti pětileté přijímané k povinnému
předškolnímu vzdělávání). V souvislosti s tímto opatřením bude třeba zajistit, aby kapacity
jednotlivých obecních mateřských škol byly od září 2017 nastaveny tak, aby byly schopné
přijmout všechny čtyřleté a pětileté děti z jejich spádových oblastí.
Nelze již proto omezovat přijetí do mateřské školy podmínkou, že jeho rodič (zákonný
zástupce) je nezaměstnaný, nebo je na mateřské dovolené s dalším dítětem.
Mateřské školy, kterých je zřizovatelem město, tuto podmínku ze svých kritérií pro přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání již od 01. 09. 2017 vypustily.
Dne 4. 10. 2017 oznámil na odbor školství, kultury a tělovýchovy příjemce dotace Prima MŠ,
s.r.o. změnu adresy sídla, která nově zní Teplická 2219, 753 01 Hranice. Tato adresa
byla ověřena i ve veřejném rejstříku, tudíž je v usnesení uvedena již nová adresa příjemce
dotace.
Rada města Hranic usnesením 1849/2017 - RM 60 ze dne 3. 10. 2017 doporučila
zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
předškolním zařízením jiného zřizovatele pro rok 2017 uzavřené mezi městem Hranice a
příjmci:
a) Základní škola a mateřská škola - Dětské centrum Hranice, Struhlovsko 1424, 753 01
Hranice, IČO: 62350366, se sídlem Struhlovsko 1424, 753 01 Hranice, smlouva č. 012017003
b) Prima mateřská škola, s.r.o., IČO. 25367323, se sídlem Komenského 262, 753 01
Hranice, smlouva č. 01-2017005
v předloženém znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy navrhuje podmínky ze smluv o poskytnutí dotace s
platností od 01. 09. 2017 vypustit.
Ad bod 2), 3) a 4) usnesení:
Ředitelka Prima mateřská škola, s.r.o., IČO. 25367323, se sídlem Teplická 2219, 753 01
Hranice Mgr. Edita Bílá požádala žádostí o navýšení poskynuté dotace za účelem podpory
mateřských škol jiného zřizovatele v roce 2017 o 30 000 Kč na celkovou výši 210 000 Kč z
důvodu navýšení kapacity 45 dětí na 70 dětí s účinností od 01. 10. 2017.
Dotace na dítě dle usnesení 129/2003 - ZM 5 ze dne 26. 6. 2003 činí 4 000 Kč za rok na 1
dítě. Při kapacitě 45 dětí to činilo 180 000 Kč na rok. Od 01. 10. 2017 přestěhováním do
nových prostor v areálu bývalého strojního učiliště na Teplické ulici dochází k navýšení
kapacity na 70 dětí. Jedná se o navýšení o 25 dětí x 400 Kč na jeden měsíc x 3 měsíce,
celkem 30 000 Kč.
Celková datace pro rok 2017 bude činit 210 000 Kč.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy doporučuje navýšení dotace pro rok 2017 formou
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného
zřizovatele pro rok 2017 schválit.
Do rozpočtu na rok 2018 už byla navržena částka na kapacitu 70 dětí na celý rok ve výši 280
000 Kč.
Rada města Hranic usnesením 1849/2017 - RM 60 ze dne 3. 10. 2017
1). doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení dotace za účelem podpory mateřských
škol jiného zřizovatele v roce 2017 o 30 000 Kč na celkovou výši 210 000 Kč příjemci Prima
MŠ, s.r.o., IČO. 25367323, se sídlem Komenského 262, 753 01 Hranice z důvodu navýšení
kapacity ze 45 dětí na 70 dětí s účinností od 01. 10. 2017.
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2). doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2017 uzavřenou mezi městem
Hranice a příjemcem Prima mateřská škola, s.r.o., IČO. 25367323, se sídlem Komenského
262, 753 01 Hranice, smlouva č. 01-2017005 v předloženém znění uvedeném příloze
důvodové zprávy.
3). doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
ad a) odd. § 3111 pol. 5229 orj. 02 org. 20 00000 00 0400
ad b) odd. § 6399 pol. 5901 orj. 16 org. 70 00000 00 0000
a) navýšení dotace Prima MŠ, s.r.o.
b) snížení rezervy města
Dle důvodové zprávy.

+ 30 000,- Kč
- 30 000,- Kč

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Mgr. Lucie Jandová, vedoucí
právního oddělení

4. 10. 2017

Výsledek
Připomínky zapracovány

Přílohy:
Dodatek 01-2017003 ZŠ a MŠ Dětské centrum 140 000 Kč.doc
Dodatek 01-2017005 Prima školka na dítě 180 000 Kč.doc
Dodatek 02-2017005 Prima školka na dítě 210 000 Kč.doc
Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2017
č. 01-2017003
I. Smluvní strany
Město Hranice, se sídlem Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
IČO: 003 01 311, č. bankovního účtu: 1320831/0100
zastoupené Jiřím Kudláčkem, starostou, dále jako město
a
Základní škola a mateřská škola - Dětské centrum Hranice, Struhlovsko 1424, 753 01 Hranice,
IČO: 623 50 366, č. bankovního účtu: 47134831/0100
zastoupená ředitelem zařízení Mgr. Zdeňkem Škrobánkem, dále jako příjemce,
kterým se s platností od 01. 09. 2017 ruší odstavec 1. článku II. Předmět smlouvy a nahrazuje
zněním
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace za účelem podpory mateřských škol jiného zřizovatele,
dle podmínek dále uvedených. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města
Hranic 423/2016 – ZM 18 ze dne 15. 12. 2016.
Příjemce dotace se zavazuje použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01.
2017 do 15. 12. 2017 dle usnesení Zastupitelstva města Hranic 129/2003 – ZM 5 ze dne 26. 6. 2003 v
částce 400 Kč na každé dítě a měsíc v příslušném školním roce, a to na maximálně 35 dětí
(schválená kapacita zařízení) v maximální výši 140 000 Kč a jen na dítě docházející do předškolního
zařízení, jehož rodič (zákonný zástupce):
a) má trvalé bydliště na území města Hranic, tj. v Hranicích a místních částech Lhotka, Velká,
Drahotuše, Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí a Uhřínov,
b) uzavřel smlouvu o pobytu dítěte ve výše uvedeném předškolním zařízení a zaplatil sjednanou
částku na příslušný měsíc,
c) není nezaměstnaný, nebo není na mateřské dovolené s dalším dítětem - v těchto případech lze
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učinit výjimku jen u dětí 1 rok před nástupem do základní školy.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranice
……………………………………………………………
2. Tento dodatek ke smlouvě podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak

stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle
tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
V Hranicích dne: ………………………

.............................………
Jiří Kudláček, starosta

.............................................
Mgr. Zdeněk Škrobánek, ředitel

Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2017
č. 01-2017005
I. Smluvní strany
Město Hranice, se sídlem Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
IČO: 003 01 311, č. bankovního účtu: 1320831/0100
zastoupené Jiřím Kudláčkem, starostou, dále jako město
a
Prima mateřská škola, s.r.o, se sídlem Teplická 2219, Hranice, IČO: 253 67 323,
č. bankovního účtu: 6300205-734/0600 u GE Capital Bank a. s.,
zastoupená Editou Bílou, jednatelkou společnosti, dále jako příjemce,
kterým se s platností od 01. 09. 2017 ruší odstavec č. 1. článku II. Předmět smlouvy a nahrazuje
zněním
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace za účelem podpory mateřských škol jiného zřizovatele,
dle podmínek dále uvedených. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města
Hranic 423/2016 – ZM 18 ze dne 15. 12. 2016.
Příjemce dotace se zavazuje použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01.
2017 do 15. 12. 2017 dle usnesení Zastupitelstva města Hranic 129/2003 – ZM 5 ze dne 26. 6. 2003 v
částce 400 Kč na každé dítě a měsíc v příslušném školním roce, a to na maximálně 45 dětí
(schválená kapacita zařízení) v maximální výši 180 000 Kč a jen na dítě docházející do předškolního
zařízení, jehož rodič (zákonný zástupce):
a) má trvalé bydliště na území města Hranic, tj. v Hranicích a místních částech Lhotka, Velká,
Drahotuše, Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí a Uhřínov,
b) uzavřel smlouvu o pobytu dítěte ve výše uvedeném předškolním zařízení a zaplatil sjednanou
částku na příslušný měsíc,
c) není nezaměstnaný, nebo není na mateřské dovolené s dalším dítětem - v těchto případech lze
učinit výjimku jen u dětí 1 rok před nástupem do základní školy.

6

VI. Závěrečná ustanovení
1. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranice
……………………………………………………………
2. Tento dodatek ke smlouvě podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak

stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle
tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Hranicích dne: ………………………

.............................………
Jiří Kudláček, starosta

.............................................
Mgr. Edita Bílá, jednatelka

Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytnutí dotace předškolnímu zařízení jiného zřizovatele pro rok 2017
č. 01-2017005
I. Smluvní strany
Město Hranice, se sídlem Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
IČO: 003 01 311, č. bankovního účtu: 1320831/0100
zastoupené Jiřím Kudláčkem, starostou, dále jako město
a
Prima mateřská škola, s.r.o, se sídlem Teplická 2219, Hranice, IČO: 253 67 323,
č. bankovního účtu: 6300205-734/0600 u GE Capital Bank a. s.,
zastoupená Editou Bílou, jednatelkou společnosti, dále jako příjemce,
kterým se s platností od 01. 10. 2017 ruší odstavec 1 článku II. Předmět smlouvy a nahrazuje
zněním
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace za účelem podpory mateřských škol jiného zřizovatele,
dle podmínek dále uvedených. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města
Hranic 423/2016 – ZM 18 ze dne 15. 12. 2016 a …………………….- ZM ……ze dne 12. 10. 2017.
Příjemce dotace se zavazuje použít dotaci jen k úhradě výdajů vynaložených v období od 01. 01.
2017 do 15. 12. 2017 dle usnesení Zastupitelstva města Hranic 129/2003 – ZM 5 ze dne 26. 6. 2003 v
částce 400 Kč na každé dítě a měsíc v příslušném školním roce, a to na maximálně 45 70 dětí
(schválená kapacita zařízení) v maximální výši 180 000 Kč výši 210 000 Kč a jen na dítě docházející
do předškolního zařízení, jehož rodič (zákonný zástupce):
a) má trvalé bydliště na území města Hranic, tj. v Hranicích a místních částech Lhotka, Velká,
Drahotuše, Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí a Uhřínov,
b) uzavřel smlouvu o pobytu dítěte ve výše uvedeném předškolním zařízení a zaplatil sjednanou
částku na příslušný měsíc,

VI. Závěrečná ustanovení
1. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranice
……………………………………………………………
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2. Tento dodatek ke smlouvě podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak

stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zašle
tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Hranicích dne: ………………………

.............................………
Jiří Kudláček, starosta

.............................................
Mgr. Edita Bílá, jednatelka
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