
SPOLEČNÉ MEMORANDUM 

K OTÁZKÁM P ŘÍPRAVY ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠLAPANICE 

 

Město Šlapanice, zastoupené starostkou Mgr. Michaelou Trněnou 

Obec Blažovice, zastoupená starostou Petrem Plevou 

Obec Jiříkovice, zastoupená starostou Ing. Rudolfem Staňkem 

Obec Kobylnice zastoupená starostou Ing. Lubomírem Šmídem 

Obec Prace zastoupená starostou Ing. Janem Vovesným 

Obec Ponětovice zastoupená starostou Pavlem Vymazalem 

(dále jen „účastníci“) 

 

ve shodě přijímají toto společné memorandu, jehož cílem je podpořit přípravu na rozšíření 
kapacity Základní školy Šlapanice formou výstavby nového pavilonu pro žáky účastnických 
obcí. 

Ve vztahu k tomuto projektu účastníci shodně konstatují níže uvedený cíl a společně 
prohlašují, že budou činit v rámci svých kompetencí a možností potřebné kroky k jejich 
naplnění. 

Tento dokument má deklarativní charakter a nezakládá žádné závazky. 

Cíl – zvýšení kapacity základní školy za účelem zajištění základního vzdělávání dětí 
uvedených obcí – horizont školního roku 2019/2020 

• Podpořit maximální využití dotačních programů z vnitrostátních fondů na výstavbu 
nového pavilonu 

• Participace místních samospráv a společná vůle ke zdárné realizaci tohoto projektu 

• Vytvoření společné pracovní skupiny k přípravě návrhu finanční spoluúčasti 
jednotlivých subjektů na projektu 

Jako projev porozumění a ochoty hledat společné řešení je uzavíráno toto memorandum, 
jehož cílem je poskytnout prostor pro úspěšnou realizaci projektu – rozšíření kapacity 
Základní školy Šlapanice formou výstavby nového pavilonu. Účastníci se dohodli na tom, že 
si budou poskytovat vzájemnou podporu pro realizaci uvedeného záměru na základě tohoto 
memoranda, a to zejména komunikací a úsilím o zapojení obcí do tohoto projektu. Dále 
účastníci memoranda deklarují, že spolupráce není nijak časově omezena a bude průběžně 
pokračovat. 

 

 



 

Text společného memoranda byl projednán a schválen: 

Město Šlapanice na  ……… zasedání zastupitelstva konaném dne ………………. 

Obec Blažovice na    .…….. zasedání zastupitelstva konaném dne ………………. 

Obec Jiříkovice na    ………  zasedání zastupitelstva konaném dne ………………. 

Obec Kobylnice na    ……… zasedání zastupitelstva konaném dne ………………. 

Obec Prace na          ………  zasedání zastupitelstva konaném dne ………………. 

Obec Ponětovice na  ……… zasedání zastupitelstva konaném dne ………………. 

 

 

Podpis:     Datum: 

 

 

……………………………….   ………………………..                            
Mgr. Michaela Trněná    
za město Šlapanice 
 
 
……………………………….   ………………………... 
Petr Pleva      
za obec Blažovice 
 
 
……………………………….   ……………………….. 
Ing. Rudolf Staněk     
za obec Jiříkovice 
 
 
……………………………….   ……………………….. 
Ing. Lubomír Šmíd     
za obec Kobylnice 
 
 
……………………………….   ……………………….. 
Ing. Jan Vovesný     
za obec Prace 
 
 
………………………………   ……………………….. 
Pavel Vymazal     
za obec Ponětovice 
 
 



 

Dále návrh z Blažovic – žluté je upraveno: 

SPOLEČNÉ MEMORANDUM 

K OTÁZKÁM P ŘÍPRAVY ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠLAPANICE 

 

Město Šlapanice, zastoupené starostkou Mgr. Michaelou Trněnou 

Obec Blažovice, zastoupená starostou Petrem Plevou 

Obec Jiříkovice, zastoupená starostou Ing. Rudolfem Staňkem 

Obec Kobylnice zastoupená starostou Ing. Lubomírem Šmídem 

Obec Prace zastoupená starostou Ing. Janem Vovesným 

Obec Ponětovice zastoupená starostou Pavlem Vymazalem 

(dále jen „účastníci“) 

 

ve shodě přijímají toto společné memorandu, jehož cílem je podpořit přípravu na rozšíření 
kapacity Základní školy Šlapanice formou výstavby nového pavilonu pro žáky účastnických 
obcí. 

Ve vztahu k tomuto projektu účastníci shodně konstatují níže uvedený cíl a společně 
prohlašují, že budou činit v rámci svých kompetencí a možností potřebné kroky k jejich 
naplnění. 

Tento dokument má deklarativní charakter a nezakládá žádné závazky. 

Cíl – zvýšení kapacity základní školy za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní  
docházky -základního vzdělávání dětí uvedených obcí – horizont školního roku 2019/2020 a 
vytvoření společného školského obvodu uvedených obcí – na školní rok  2018/2019 a dále. 

• Podpořit maximální využití dotačních programů z vnitrostátních fondů na výstavbu 
nového pavilonu 

• Participace místních samospráv a společná vůle ke zdárné realizaci tohoto projektu 

• Vytvoření společné pracovní skupiny k přípravě návrhu finanční spoluúčasti 
jednotlivých subjektů na projektu 

Jako projev porozumění a ochoty hledat společné řešení je uzavíráno toto memorandum, 
jehož cílem je poskytnout prostor pro úspěšnou realizaci projektu – rozšíření kapacity 
Základní školy Šlapanice formou výstavby nového pavilonu. Účastníci se dohodli na tom, že 
si budou poskytovat vzájemnou podporu pro realizaci uvedeného záměru na základě tohoto 
memoranda, a to zejména komunikací a úsilím o zapojení obcí do tohoto projektu. Dále 



účastníci memoranda deklarují, že spolupráce není nijak časově omezena a bude průběžně 
pokračovat. 

 

 

 

Text společného memoranda byl projednán a schválen: 

Město Šlapanice na  ……… zasedání zastupitelstva konaném dne ………………. 

Obec Blažovice na  zasedání zastupitelstva konaném dne ……, usnesení č. 

Obec Jiříkovice na    ………  zasedání zastupitelstva konaném dne ………………. 

Obec Kobylnice na    ……… zasedání zastupitelstva konaném dne ………………. 

Obec Prace na          ………  zasedání zastupitelstva konaném dne ………………. 

Obec Ponětovice na  ……… zasedání zastupitelstva konaném dne ………………. 

 

 

Podpis:     Datum: 

 

 

……………………………….   ………………………..                            
Mgr. Michaela Trněná    
za město Šlapanice 
 
 
……………………………….   ………………………... 
Petr Pleva      
za obec Blažovice 
 
 
……………………………….   ……………………….. 
Ing. Rudolf Staněk     
za obec Jiříkovice 
 
 
……………………………….   ……………………….. 
Ing. Lubomír Šmíd     
za obec Kobylnice 
 
 
……………………………….   ……………………….. 
Ing. Jan Vovesný     
za obec Prace 



 
 
………………………………   ……………………….. 
Pavel Vymazal     
za obec Ponětovice 


