Vloženo: 15.4.2004

Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice
č. 13
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz
Mateřské školy v Helvíkovicích

Zastupitelstvo obce Helvíkovice schválilo dne 14.2.2003, v souladu s ust. § 19c odst. 1
zákona č 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších
předpisů, a podle ust. § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl.I.
Plátce
Níže uvedený příspěvek je stanoven pro mateřskou školu a platí jej rodiče, nebo zákonní
zástupci (dále jen plátce), jejichž děti navštěvují Mateřskou školu v Helvíkovicích.

Čl.II.
Sazba příspěvku
Výše příspěvku je stanovena na 1 dítě za 1 měsíc jednotnou částkou 120,- Kč.
Výše příspěvku je stanovena na základě objemu vynaložených neinvestičních nákladů obce
Helvíkovice na provoz mateřské školy, a to do výše 30 % měsíčního podílu na jedno dítě.
Neinvestiční náklady za rok 2002 činily na 1 dítě 8 145Kč za rok, t.j. 679 Kč za měsíc.
Vybíraný příspěvek je součástí příjmu mateřské školy a slouží pouze na úhradu neinvestičních
nákladů spojených s provozem mateřské školy.

Čl.III.
Osvobození
1) Od tohoto příspěvku mohou být osvobozeni podle § 19 d) zákona č. 564/1990 Sb.,
o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, plátci za
předpokladu, že po zaplacení tohoto příspěvku klesne součet všech příjmů příslušníků
domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost (dle platného zákona o živ.
minimu).
2) Od příspěvku bude plátce osvobozen v případě, že dítě pro nemoc nebo z jiného důvodu
zamešká celý běžný kalendářní měsíc. Absence kratší než 1 měsíc se nesčítají.
3) Příspěvek se nevybírá za měsíc srpen z důvodu uzavření mateřské školy v době prázdnin.

Čl.IV.
Platby
Výše uvedený příspěvek bude vybírán v hotovosti na celé příslušné čtvrtletí do 10 dnů
prvního měsíce v příslušném čtvrtletí v Mateřské škole v Helvíkovicích.
V případě osvobození od příspěvku podle Čl.III bod 1) je plátce povinen podat písemnou
žádost o osvobození ředitelce mateřské školy a doložit ji potvrzením o příjmu všech členů
domácnosti. Při dodatečném prokázání nároku na osvobození od tohoto příspěvku, bude
zaplacený příspěvek zpětně za minulé čtvrtletí vrácen.
Osvobození podle Čl.III bod 2) provede ředitelka MŠ průběžně podle docházky dítěte do
mateřské školy. Odvedený příspěvěk na příslušný měsíc bude navrácen při čtvrtletním
vyúčtování, případný přeplatek je možné započítat na další čtvrtletí.

Čl.V.
Závěrečná ustanovení
Ruší se vyhláška č. 12 o příspěvku na část. úhradu nein. nákladů na provoz mateřské školy v
Helvíkovicích ze dne 17.12.2001.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15.3.2003.
Ludmila Dvořáková
místostarostka
Na úřední desce obce vyvěšeno: 14.2.2003,
sejmuto: 28.2.2003

MVDr. Petr Šalanský
starosta

