
 
 

NÁVRH NA ZAŘAZENÍ BODU NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE 

DOHODA O SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

ŠLAPANICE A DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU 

________________________________________________________________ 

Předkladatel: Lubomír Šmíd 

 

Dohoda o spolufinancování investičních a neinvestičních výdajů Základní školy Šlapanice a 

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 

 

Obec je povinna zabezpečit povinnou výuku žáků základní školy. V obci je zřízen pouze I. stupeň ZŠ a    

výuka na II. stupni je zabezpečována převážně v ZŠ Šlapanice. Tato škola je pro obce v okolí spádová a 

i veřejná autobusová doprava, zajišťovaná Jihomoravským krajem, je koncipována tak, aby byla 

zabezpečena dojížďka za vzděláním do Šlapanic. Do roku 2016 byly kapacity škol v okolí naprosto 

postačující a školy rády přijímaly žáky dle svobodné volby rodičů, aby co nejlépe naplnily svoji 

kapacitu. Od minulého školního roku byl signalizován vedením školy ve Šlapanicích problém 

s nedostatečnou kapacitou a spádové obce jej spolu s vedením města Šlapanice řeší.  

V červnu byly zastupitelstvu předložena k projednání dohody o spolufinancování nákladů a o 
vytvoření společného školského obvodu podle tehdy dojednaných podmínek. V ostatních 
zúčastněných obcích však již nebyl prostor tehdy na zastupitelstvech dohody projednat a tak se ještě 
dále vyjednávalo o podobě dohod. Dalším jednáním se dospělo k poněkud odlišným podmínkám, 
respektive jejich formulací. Podstatnou úpravou je zařazení všech povinných investičních akcí do 
jedné smlouvy o spolufinancování, stanovení její nevypověditelnosti na 25 roků oproti dříve 
dojednaným 20 rokům, novému stanovení výše jednotlivých ročních příspěvků obcí (první rok – 2018 
jen 10%) a zároveň k jednoznačnému svázání obou smluv.  
 
V současné době (pokud dojde ke schválení a podpisu Dohody dle předchozího bodu jednání) jsou 

zabezpečeny podmínky pro to, aby město Šlapanice bylo schopno zaručit dostatečnou kapacitu svojí 

školy i pro děti ze spádového okolí a je tak dána záruka existence společného školského obvodu na 

stejnou dobu, to znamená na 25 roků nevypověditelně a následně možnost výpovědi s dvouletou 

výpovědní lhůtou.   

Rada schválení Dohod doporučuje. 

Po uzavření dohod mezi všemi stranami bude ještě ve Šlapanicích i ve spádových obcích vydána 

obecně závazná vyhláška o školském obvodu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 85, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dohodu o spolufinancování 

investičních a neinvestičních výdajů Základní školy Šlapanice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 2, písm. r) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dohodu o vytvoření 

společného školského obvodu. 


