
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 
uzavřená v souladu s ust. § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
Smluvní strany: 
Město Šlapanice 
se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
zastoupené starostkou Mgr. Michaelou Trněnou 
IČ: 00282651 
 
a 
 
Obec Blažovice 
se sídlem Nádražní 242, 664 08 Blažovice 
zastoupená starostou Petrem Plevou 
IČ: 00281603 
 
a 
 
Obec Jiříkovice 
se sídlem Za Školou 230, 664 51 Šlapanice 
zastoupená starostou Ing. Rudolfem Staňkem 
IČ: 00362981 
 
a 
 
Obec Kobylnice 
se sídlem Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice 
zastoupená starostou Ing. Lubomírem Šmídem 
IČ: 00488160 
 
a 
 
Obec Prace 
se sídlem Ponětovská 129,  664 58 Prace 
zastoupená starostou Ing. Janem Vovesným 
IČ: 00599247 
 
a 
 
Obec Ponětovice 
se sídlem Ponětovice 63, 664 51 Šlapanice 
zastoupená starostou Pavlem Vymazalem 
IČ: 00365408 
 
společně též „strany Dohody“ 
 
 
 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 



 
1. Dle ust. § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je obec povinna zajistit podmínky pro 

plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a za tímto účelem 
zřídit základní školu, nebo zajistit plnění povinné školní docházky na základní škole zřizované jinou 
obcí. 

2. Město Šlapanice zákonem uloženou povinnost splnilo zřízením příspěvkové organizace Základní 
škola, Šlapanice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 
1594/16,  664 51 Šlapanice, IČO: 750 23 920. 

 

II. 
Předmět dohody 

 
1. Strany Dohody se v souladu s ust. § 178 , odst. 2., písm. c) zák. č. 561/2004 Sb. dohodly na 

vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, 
Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 1594/16, 
Šlapanice, IČ: 75023920, jejímž zřizovatelem je město Šlapanice.  

2. Společný školský obvod základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Šlapanice, okres 
Brno-venkov, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 1594/16, Šlapanice, IČ: 
75023920, je tvořen územními obvody obcí 

- město Šlapanice pro vzdělávání dětí v 1 až 9. ročníku 
- obec Blažovice pro vzdělávání dětí v 6. až 9. ročníku 
- obec Jiříkovice pro vzdělávání dětí v 6. až 9. ročníku 
- obec Kobylnice pro vzdělávání dětí v 6. až 9. ročníku 
- obec Prace pro vzdělávání dětí v 6. až 9. ročníku 
- obec Ponětovice pro vzdělávání dětí v 1. až 9. ročníku 
 
 

III. 
Ostatní ujednání 

 
1. Město Šlapanice se po podpisu této Dohody zavazuje k vydání obecně závazné vyhlášky, která 

bude stanovit školský obvod Základní školy Šlapanice, okres Brno – venkov, příspěvková 
organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 1594/16, Šlapanice, IČ: 75023920, rozšířený o území 
obcí Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Prace, Ponětovice. 

2. Obce Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Prace, Ponětovice se po podpisu této Dohody zavazují 
k vydání obecně závazných vyhlášek o stanovení částí společného školského obvodu Základní 
škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 
1594/16, Šlapanice, IČ: 75023920. 

 
 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Za účelem zajištění úhrady výdajů Základní školy Šlapanice uzavřely strany Dohody dne -------- 
Dohodu o spolufinancování investičních a neinvestičních výdajů Základní školy Šlapanice 
(dále „Dohoda o spolufinancování“). 

 
2. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. 

 



3. Každá jednotlivá obec, která je stranou této dohody, může ukončit svoji účast na této Dohodě 
písemnou výpovědí, jestliže současně vypoví Dohodu o spolufinancování, jinak je výpověď 
této Dohody neplatná. Výpověď je třeba doručit všem ostatním obcím, které jsou stranou 
této Dohody. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a začíná běžet první den kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bylo provedeno poslední doručení. 
 

4. Tato Dohoda zaniká dnem, kdy skončí Dohoda o spolufinancování. 
 

5. Tato Dohoda se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
 

6. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 
 

7. Strany dohody prohlašují, že souhlasí s obsahem této Dohody, která je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy. 
 

Doložka podle ust. § 41 zák č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

Tato Dohoda byla projednána a schválena na 
 
…….. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice konaném dne ……………………………… 
 
…….. zasedání Zastupitelstva obce Blažovice konaném dne ………………………………  
              
…….. zasedání Zastupitelstva obce Jiříkovice konaném dne ………………………………                
 
…….. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice konaném dne ………………………………               
 
…….. zasedání Zastupitelstva obce Prace konaném dne  ………………………………     
                  
…….. zasedání Zastupitelstva obce Ponětovice 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


