
Město Sezemice 

Obecně závazná vyhláška 

č. 4/98 

o stanovení výše příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 
mateřské školy a školní družiny 

 

Městské zastupitelstvo v Sezemicích schválilo na svém zasedání dne 7.10. 1998 v 
souladu s ustanovením § 16 a § 36 odst.1 písm.f) zákona č.367/90 Sb. o obcích v 
platném znění a v souladu s ustanoveními §§ 19a až 19e zákona č.564/90 Sb. o státní 
správě a samosprávě ve školství v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. I 

Úvodní ustanovení 

Tato vyhláška stanoví výši a způsob úhrady části neinvestičních nákladů na pobyt 
dítěte v mateřské škole a ve školní družině (dále jen školská zařízení) zřizovaných 
městem Sezemice. 

 
Čl. II 

Výše příspěvku 

1) Příspěvek je stanoven po dohodě se Školským úřadem Pardubice  jako podíl na 
úhradě neinvestičních nákladů spojených se  zajištěním provozu školských 
zařízení takto: 

a) mateřská škola 200,- Kč 

      b) školní družina 50,- Kč 

2) Výše příspěvku nepřesahuje 30% všech neinvestičních nákladů  vynaložených na 
jedno dítě. Příspěvek nebude použit na mzdy  pracovníků a učební pomůcky. 

 
Čl. III 

Způsob úhrady příspěvku 

1) Povinnost uhradit příspěvek se vztahuje na rodiče dítěte nebo  jeho zákonného 
zástupce, a to nejpozději do 25. dne  předcházejícího měsíce, ve kterém má dítě 
školské zařízení  navštěvovat, buď přímo v hotovosti na příslušné základní nebo  
mateřské škole, nebo složenkou, sporožirem či jiným způsobem  doložitelným 
pokladním dokladem, na účet zřízený vždy pro  základní nebo mateřskou školu. 
Potvrzení o úhradě nebo  o osvobození dle čl. IV této vyhlášky předloží ve 
stanovené  lhůtě pověřenému pracovníkovi příslušné základní nebo mateřské  
školy. 

2) Za měsíc, kdy není školské zařízení v provozu, se příspěvek  nehradí. 

3) V případě absence dítěte ve školských zařízení se příspěvek  nevrací. 

 

 



Čl. IV 
Osvobození od placení příspěvku 

1) Příspěvek nebude vybírán v tom případě, jestliže po jeho  zaplacení klesne součet 
příjmů příslušníků domácnosti, ve  které dítě žije, pod 1,25 násobku částky 
potřebné k zajištění  výživy a ostatních základních potřeb a nezbytných nákladů 
na  domácnost. 

Žádost se uplatňuje prostřednictvím finančního odboru MěÚ,  který rozhodne. 

2) Ve výjimečných, zdůvodněných případech může být plátce na  návrh ředitele(ky) 
školských zařízení od placení příspěvku  zcela nebo zčásti osvobozen. O 
osvobození a jeho délce  rozhoduje městská rada na žádost plátce podanou  
prostřednictvím finančního odboru MěÚ. 

 
Čl. V 

Prokazování příjmů rodičů 

1) Za příjem se považují všechny příjmy podle zák. 463/91 Sb.,  o životním minimu 
v platném znění. 

2) Nárok na osvobození podle čl. IV odst. 2 této vyhlášky se  uplatňuje na finančním 
odboru MěÚ. 

3) Rodiče, kteří neprokáží nárok na osvobození, jsou povinni  uhradit příspěvek ve 
stanovené výši. 

Čl. VI 
Sankční opatření 

1) V případě nezaplacení příspěvku ve stanoveném termínu či  v nesprávné výši v 
neprospěch obce je plátce povinen kromě  dlužné částky uhradit i penále, které se 
rovná 80% dlužné  částky. 

2) V případě druhého prodlení či nesprávné výše platby bude toto  posuzováno jako 
závažné narušení provozu školského zařízení  a ředitel(ka) může ukončit 
docházku dítěte do školského  zařízení. 

 
Čl. VII 

Závěrečná ustanovení 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1998. 

 

 
Bohuslav Kopecký     František Matúšů  
starosta města      zástupce starosty   

 

 

Vyhláška č. 4/98 byla zveřejněna na úřední desce dne 8.10. 1998 

Vyhláška č. 4/98 byla sejmuta z úřední desky dne 26. 10. 1998 



Městský úřad     S e z e m i c e 

Husovo nám. čp. 48 
533 04  Sezemice 

  
 V Sezemicích dne 14. června  1999                    čj.  
       Vyřizuje: Bc. Irena Rálišová 
 
Okresní úřad 
oddělení právní 
nám. Republiky čp. 12 
530 02 Pardubice 
 
 
 
  
Věc: 
Obecně závazná vyhláška města o stanovení výše příspěvků na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů MŠ a ŠJ 
 
 
 V příloze Vám zasíláme obecně závaznou vyhlášku Města Sezemic č. 3/99, kterou se 
mění OZV č. 4/98 o stanovení výše příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 
MŠ a školní družiny. 
 
 
 
 
 
  
        Bc. Irena Rálišová 
        tajemnice MěÚ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městský úřad     S e z e m i c e 

Husovo nám. čp. 48 
533 04  Sezemice 

 
 
 V Sezemicích dne 14. června  1999                    čj.  
       Vyřizuje: Bc. Irena Rálišová 
 
 
 Školský úřad 
 Za Pasáží čp. 657 
 530 02 Pardubice 
 
  
Věc: 
Obecně závazná vyhláška města o stanovení výše příspěvků na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů MŠ a ŠJ 
 

V příloze Vám zasíláme OZV Města Sezemic č. 3/99, kterou se mění OZV č. 4/98 o 
stanovení výše příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní 
družiny.  
 
 
 
 
 

Bc. Irena Rálišová 
tajemnice MěÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obecně závazná vyhláška Města Sezemic 
 

č. 3/99 
 

kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Sezemic č. 4/98 o 
stanovení výše příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 
mateřské školy a školní družiny. 
 
 
Městské zastupitelstvo v Sezemicích schválilo na svém zasedání dne 23. 6. 1999 v 
souladu s ustanovením § 16 a § 36 odst.1 písm.f) zákona č.367/90 Sb. o obcích v platném 
znění a v souladu s ustanoveními §§ 19a až 19e zákona č.564/90 Sb. o státní správě a 
samosprávě ve školství v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

1. 
Čl. II odst. 2 se mění takto: 
 
Výše příspěvku nepřesahuje 30% všech neinvestičních nákladů vynaložených na jedno dítě. Příspěvek 
může být použit na úhradu učebních pomůcek a školních potřeb, nesmí být použit na mzdy pracovníků. 
 

2. 
Čl. III odst. 1) se mění takto: 
 
Povinnost uhradit příspěvek se vztahuje na rodiče dítěte nebo jeho zákonného zástupce, a to nejpozději 
do 25. dne běžného měsíce, ve kterém dítě školské zařízení bude navštěvovat, buď přímo v hotovosti 
na příslušné základní nebo mateřské škole, nebo složenkou, sporožirem či jiným způsobem 
doložitelným pokladním dokladem, na účet zřízený vždy pro základní nebo mateřskou školu. Potvrzení 
o úhradě nebo o osvobození dle čl. IV této vyhlášky předloží ve stanovené lhůtě pověřenému 
pracovníkovi příslušné základní nebo mateřské školy. 
 

3. 
Čl. III. odst. 2) se mění takto: 
 
Příspěvek se nevybírá za měsíce červenec a srpen každého roku. 
 

4. 
Ostatní ustanovení vyhlášky se nemění. 
 

5. 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1999. 
 
 
 
 
 
Bohuslav Kopecký                                                                               František Matúšů 
starosta města                                                                                                    zástupce starosty 
 
 
 
 
 
Vyhláška č. 3/99 byla zveřejněna na úřední desce dne 28.6. 1999 
Vyhláška č. 3/99 byla sejmuta z úřední desky dne  13.7. 1999 


