
Dohoda č.
o vytvoření společného školského obvodu

Smluvní strany:

Město Říčany
zastoupené Ing. Adrienou Mrázovou, starostkou města
se sídlem Masarykovo nám.53/40, 251 01 Říčany
IČ: 00240702
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Říčany
č. účtu: 19-72420110100
(dále jen účastník Č. 1)

Obec Babice
zastoupená Ivou Kačírkovou, starostkou obce
se sídlem Babice 6, 251 01 Říčany
IČ:00240028
bankovní spojení: KB a.s.
Č. účtu: 932320110100
(dále jen účastník č. 2)

I.
Předmětem této dohody je vytvoření společného školského obvodu v souladu s § 178 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolnim, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), k zajištění plnění
povinné školní docházky žáků s místem trvalého pobytu na územi účastníka Č. 2 této dohody.

II.
Zřizovatelem základních škol ve společném školském obvodu je účastník č. l,jedná se o:
Základní školu Říčany, Bezručova 94, okres Praha-východ
Lzákladní školu Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha-východ,
Základní školu u Říčanského lesa, Školní 2400/4, Říčany, okres Praha-východ.

III.
Společný školský obvod je vymezen územím účastníka Č. 1 a územim účastníka Č. 2., kdy
v souladu s § 178 odst. 2 písmo c) školského zákona, každý účastník jednotlivě stanoví
příslušnou část společného školského obvodu obecně závaznou vyhláškou.
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IV.
Účastník Č. 2 se zavazuje hradit účastníkovi Č. 1 neinvestiční výdaje, dle § 178 školského
zákona, za žáka s trvalým pobytem najeho území. Tyto výdaje jsou vypočteny z účetní
uzávěrky základní školy za kalendářní rok a po odpočtu státní dotace na žáka. Vypočtená
částka k úhradě je vždy schválena radou účastníka Č. 1. Celková výše příspěvku na školní rok
se určí dle počtu žáků a je splatná na základě faktury vystavené účastníkem Č. 1 do 30. dubna
následujícího roku po roční účetní uzávěrce.

V.
V případě pozdní úhrady fakturované částky dle čl. IV vzniká účastníku Č. 1 nárok na
uplatnění úroku z prodlení v zákonné výši dle nařízení vlády Č. 142/1990 Sb., z dlužné částky
za každý den prodlení.

VI.
Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, s možností výpovědi, která činí jeden rok. Písemná
výpověď této dohody musí být doručena druhé smluvní straně nejpozději dva měsíce před
začátkem nového školního roku s tím, že výpovědní lhůta začíná běžet dnem 1. září tohoto
kalendářního roku.

VII.
Tato dohoda byla schválena Radou města Říčany dne 9.9.2009 pod Č. usn. 09-17-004.
Případné změny či doplňky této dohody mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a po
jejich podpisu oběma stranami se stávají nedílnou součástí této dohody.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem 1. 9. 2009 a účinnosti podpisem smluvních stran.
Tato dohoda je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení si ponechá
účastník Č. 1 ajedno vyhotovení obdrží účastník Č. 2.
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MĚSTO ŘÍČANY
č.ev: 7935112009 V Říčanech dne: 5.10.2009

Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 618 III, fax: +420 323 603 734, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz

Vaše značka/ze dne:
Č.ev.:
Čj.:
Útvar MěÚ:
Počet stejnopisů:
V Říčanech dne:
Vyřizuje:
Telefon (linka):
E-mail:
Způsob odeslání:

1
7935112009
45333/2009/0ŠK
odbor školství a kultury
2
5.10.2009
Zdeňka Vaňková
213
zdenka. vankova@ricany.cz
dodejka bílá

P.T
Obec Babice
starostka lva Kačírková

Babice 6
251 01 Řičany

VĚC:DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU

Vážená paní starostko

Rada města Říčany na své schůzi schválila, dne 9.9. 2009, pod Č. usne ení 09-17-004, uzavření
dohod o vytvoření společného školského obvodu, a to v souvislosti s výstavbou nové školy a tím
navýšení celkové kapacity základních škol v Říčanech. O možnosti uzavření této dohody jste byli
informováni na poradě starostů dne 17.9.2009.

V ouvislosti s uzavřením výše uvedené dohody je povinností obce, dle zákona Č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vymezit
školský obvod spádové školy Obecně závaznou vyhlášku.

Na základě výše uvedeného a skutečnosti že žáci z vaší obce jsou vzděláváni ve stávajících
základních školách zřizovaných městem Říčany, Vám v příloze zasíláme k podpisu čtyři vyhotovení
"Dohody o vytvoření společného školského obvodu". Podepsané tři vyhotovení nám zašlete zpět.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

Přílohy:
4x Dohody o vytvoření společného školského obvodu

Počet stejnopisů: 2

~-A
Ing. 'Adriena Mrázov

starostka města
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Obecní úřad Babice
Obec Babice č.p. 6, 251 01, Říčany

Tel. : 323 660 994, 323 660 966
Fax: 323 660 994
Email: oubabice@c-box.cz
www : www.babiceurican.cz

IČO : 240 028

Číslo jednací: 668/09 V Babicích, dne 21.10.2009

Adresát:
Městský úřad Říčany
Masarykovo nám 53
251 01 Říčany

Věc:Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

V příloze Vám zasílám podepsané tři výše uvedené dohody.

Kačírková Iva
star sta
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č.ev: 28855/2013 V Říčanech dne: 16.5.2013

Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 618 III, fax: +420 323 603 734, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz

Vaše značka/ze dne:
Č.ev.:
Č.j.:
Útvar MěÚ:
Počet stejnopisů:
V Říčanech dne:
Vyřizuje:
Telefon (linka):
E-mail:
Způsob odeslání:

1
28855/2013
49870/2013-MURI/OŠK 00137
odbor školství a kultury
2
16.5.2013
ivana.rerichova
221
ivana. rerichova@ricany.cz
dodejka bílá

VĚC:VÝPOVĚĎ Z DOHODY Č. 73/2009-8

Vážení,

Obec Babice
Babice 6

251 01 Řičany

dne 21. 10. 2009 byla mezi městem Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53 Říčany 251 01 IČ
00240702 a obcí Babice, se sídlem Babice 6, 251 01 Říčany, uzavřena dohoda Č. 73/2009-S o
vytvoření společného školského obvodu za účelem zajištění plnění povinné školní docházky žáků Vaší
obce.

Město Říčany v souladu s usnesením Rady města Říčany č. 13-17-026 ze dne 18. 4. 2013 a
v souladu s čI. VI. dohody tuto dohodu vypovídá.

S odkazem na smluvní ujednání o 1 roční výpovědní lhůtě uvedené v čI. VI. dohody, kdy
písemná výpověď této dohody musí být doručena nejpozději 2 měsíce před začátkem nového školního
roku, začíná výpovědní lhůta běžet dnem 1. září 2013. Účinnost dohody č, 73/2009-8 končí dnem
31. 8. 2014.

S pozdravem

Počet stejnopisů: 2

-----

Mgr. Vladimír Kořen
starosta města Říčany

Strana I (celkem I)

------- - ----------


