
Město Všeruby
se sídlem Městské úřadu Všeruby 2,330 16 Všeruby
IČ:00258512.

a

Obec Líšťany
se sídlem Obecního úřadu Líšťany ]] ,330 35 Líšt'any
IČ: 00258067

a

Obec Kunějovice
se sídlem Obecního úřadu Kunějovice 28,330 35 Líšťany
IČ: 00573086

a

Obec Nekmíř
se sídlem Obecního úřadu Nekmíř lI4.331 52 Dolní Bělá
IČ: 00258164

uzavftalí na základě § 179 a § 178 zákona ě.56112004 Sb., o předškoiním, základním,
středním, vyšším odbomém a jiném vzděláváni (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 46 zákona č. 12812000 Sb.. o obcích (obecní zŤízeni), ve znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne tuto:

Smlouvu
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy

Mateřské školy -Základní škola a Mateřská škola Všeruby, příspěvková organwace

I.

Obec je povinna podle § 179 odst. 2 zékona č. ě.56112004 Sb., o předškol ním, zékJadním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdéIávání (školský zékon),ve zněnípozdějších předpisů
zajistit podmínky pro předškolní vzděláváru dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3,
a za tim účelem obec ňízuje mateřskou školu, nebo zajistí předškolní vzďéIáváru v mateřské
škole zřizované jinou obcí.

u.



Uvedené obce sepodle § 179 odst.3 a § 178 odst.2 zákonaě.56112004 Sb., opředškolním,
základním, středním, vyšším odbomém a jiném vzdělávání (školský zékon), ve znéni
pozdějších předpisů, dohodly vytvořit společný školský obvod k plnění povinného
předškolního vzdělávání podle § 34 odst. 1 a dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3

školského zákona. Podle § 46 zákona ě.12812000 Sb., o obcích (obecní zřizeni), ve znění
pozdějších předpisů, mohou obce při. výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat.

III.

ť-častníci této smlouly se dohodli na vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy
- Základní škola a mateřská škola Všeruby, jejimž zíizovatelem je město Všeruby. Společný
šktllsk! obr od \íateřské škol"v - Základni škola a mateřská škola Všeruby je tvořen územními
.lbr odl města \'šerub1,. obcí Líšťany, Kunějovice a Nekmíř.

Iv.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinnosti od 1.5.2018.
Podmínkou platnosti této smlou\ry je její schválení zastupitelstvem obou smluvních stran
formou doložky podle § 41 zákona o obcích, které jsou součástí této smlouvy.
Každá smluvní strana může smlouvu ,,ypovědět písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu,
a to k 1. 9. příslušného roku. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a zaěiná běžet prvni den
kalenďáňuho nrěsíce následujícilro po měsíci, r němž blla r,ýpol,ěd' doručena druhé smluvní
straně.
Zmény této smlouvy jsou možné jen formou písemného dodatku na základé odsouhlasení
smluvními stranami.
Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotovenich, znichžkaždáze sttan obdržijedno vyhotovení.

Tato smlouva naIT azuje v plném rozsahu původní smlouvu o vývoření společného školského
obvodu spádové školy uzavřenou dne 16.3.2017 meziměstem Všeruby a obcí Líšťany.
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