Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
spádové mateřské školy

Smluvní strany:
Město Jindřichův Hradec
zastoupené starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou
se sídlem Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec
IČO: 00246875
a
Obec Velký Ratmírov
zastoupená starostou obce Jaroslavem Podzimkem
se sídlem Velký Ratmírov 25, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 00666556
uzavírají na základě ustanovení § 179 odst. 2 a 3 a § 178 odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 160 odst. 1 a 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne tuto

DOHODU
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120

I.
Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění předškolního vzdělávání dětí a za tímto účelem
zřídí mateřskou školu, nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřízené jinou
obcí.
II.
Město Jindřichův Hradec je zřizovatelem příspěvkové organizace 4. mateřská škola
Jindřichův Hradec II, Röschova 1120, která je v souladu s ustanovením § 141 školského
zákona zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a poskytuje předškolní vzdělávání.
Obec Velký Ratmírov není zřizovatelem žádné mateřské školy, v jejíž působnosti je
poskytování předškolního vzdělávání a její území není zahrnuto do školského obvodu žádné
mateřské školy.
Uvedené obce se v souladu s ustanovením § 179 odst. 2 a 3 a § 178 odst. 2 až 4 školského
zákona dohodly vytvořit společný školský obvod k zajištění podmínek pro poskytování
předškolního vzdělávání.

III.
Smluvní obce se dohodly na vytvoření společného školského obvodu 4. mateřské školy
Jindřichův Hradec II, Röschova 1120. Společný školský obvod 4. mateřské školy Jindřichův
Hradec II, Röschova1120 je tvořen územním obvodem města Jindřichův Hradec:
Ulice města: 9. května, Bratrská, Claudiusova, Družstevní, Elišky Krásnohorské, Gymnazijní,
Husova, Jakubská, Janderova, Kostelní, Liliová, Miřiovského, Na Hradbách, Na Příkopech,
Nová, Novákova, Nádražní, Olejna, Pohodnice, Pravdova, Pražská, Příčná, Rezkova,
Röschova, Sady, Schwaigrova, Sládkova, Sládkův kopec, Stará cesta, sídliště U Nádraží,
Tovární, Třebického, U Dolního Skrýchova, U Nádraží, U Tratě, Zakostelecké náměstí
Části města: Dolní Radouň
a územním obvodem obce Velký Ratmírov
Každá obec, která je smluvní stranou této dohody, je povinna stanovit příslušnou část
společného školského obvodu obecně závaznou vyhláškou, a to do 31. 12. 2016.
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IV.
Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2017.
Každá ze smluvních stran může tuto dohodu písemně vypovědět, a to bez uvedení
důvodu. Výpovědí lze tuto smlouvu zrušit jen ke dni 30. 6. běžného roku. Výpověď musí
být učiněna písemně a doručena druhé straně nejpozději do 31. 3. běžného roku, jinak je
neplatná.
Obsah této dohody lze měnit pouze písemnými dodatky po vzájemné dohodě obou
smluvních stran.
Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Každá se smluvních stran obdrží jedno vyhotovení této dohody.
Účastníci této dohody prohlašují, že si text dohody důkladně přečetli, s obsahem souhlasí
a že tato dohoda byla uzavřena v příslušném orgánu obce (města) podle jejich skutečné,
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
toho pod ni připojují své podpisy.
Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec schválilo uzavření této dohody dne
Zastupitelstvo obce Velký Ratmírov schválilo uzavření této dohody dne 8.12.2016.
Č. usnesení 29/2016

V Jindřichově Hradci dne 6.12.2016

Ing. Stanislav Mrvka

Jaroslav Podzimek

starosta města

starosta obce

Jindřichův Hradec

Velký Ratmírov

