Obecně závazná vyhláška obceDoudleby

č.2/2003
O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.
Zastupitelstvo obce Doudleby se na svém zasedání dne 12.11.2003 usneslo vydat na základě § 19 odst. c)
zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpsů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl.I.
Základní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanoví výši a upravuje způsob vybírání příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřské školy v obci Doudleby, která je zřizovatelem tohoto předškolního zařízení
(dále jen příspěvek), jež je součástí základní školy Doudleby (dále jen „ZŠ“).
Čl.II.
Předmět příspěvku a poplatníci
1) Předmětem příspěvku dle této vyhlášky je částečná úhrada neinvestičných nákladů mateřské školy v obci
Doudleby.
2) Příspěvek na mateřskou školu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte, které navštěvuje uvedenou
mateřskou školu (dále jen „plátce“).
Čl.III.
Sazba příspěvku
Příspěvek činí 5,- kč na dítě a kalendářní den, kdy skutečně navštívilo mateřskou školu.
Čl.IV.
Osvobození a úlevy
1) Příplatek na mateřskou školu neplatí plátci v případě, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů
příslušníků domácnosti plátce, ve které dítě žije pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a
ostaních základních potřeb a nezbytných nákladů
na domácnost plátce.
2) Ve výjimečných případech může usnesením zastupitelstvo obce na návrh kontrolního výboru a ředitelky ZŠ
osvobodit plátce od placení příspěvku zčásti nebo úplně, a to zpravidla nejvýše na jeden školní rok.
Článek V.
Splatnost, způsob úhrady a sankce
1) Příspěvek je splatný zpětně za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do 5 dne následujícího kalendářního
měsíce, a to složenkou nebo platebním příkazem na účet obce
2) Pro případ, že plátce neuhradí stanovený příspěvek včas nebo ve správné výši, stanoví se penále ve výši 3
Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
3) Pro účely stanovení penále se považuje za den úhrady ze strany plátce den, kdy příspěvek za příslušný
kalendářní měsíc byl připsán k dobru na účet obce.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1) Pro školní rok 2003/2004 bude příspěvek vybírán ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
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2) Nároky na osvobození a úlevy od placení příspěvku mohou být plátci uplatňovány písemně u ředitelky
základní školy po předložení příslušných dokladů o příjmech příslušníků domácnosti plátce, ve kterém dítě
žije, a to nejdříve do 30 dnů ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky.
3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem

František Rytíř
místostarosta

Josef Bohdal
starosta obce

vyvěšeno dne : 26.11.2003
sejmuto dne : 12.12.2003
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