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Dohoda o spolufinancování investi čních a neinvesti čních výdaj ů 
Základní školy Šlapanice 

uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany: 

Město Šlapanice 
se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
zastoupené starostkou Mgr. Michaelou Trněnou 
IČ: 00282651 
(na straně jedné) 
 
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 
(na straně druhé) 
společně též „strany Dohody“ 
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Preambule 

Strany Dohody formou Společného memoranda k otázkám přípravy rozšíření kapacity 
Základní školy Šlapanice podpořily přípravu realizace záměru na rozšíření kapacity Základní 
školy Šlapanice výstavbou nového pavilonu, nové sportovní haly ZŠ a rozšířením školní 
kuchyně a deklarovali svoji podporu a zapojení se do tohoto projektu. Mimo jiné deklarovali 
i finanční spoluúčast jednotlivých obcí na tomto projektu. 

Strany Dohody uzavřely Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy 
Šlapanice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 
1594/16, Šlapanice, IČ 75023920 (základní škola Šlapanice), jejímž zřizovatelem je město 
Šlapanice a která vykonává činnost základní školy v rámci společného školského obvodu.  

Čl. I 
Předmět dohody 

1. Předmětem této dohody je závazek obcí ke spolufinancování investičních nákladů 
vynaložených městem Šlapanice na výstavbu objektů souvisejících s navýšením kapacity 
Základní školy Šlapanice: 

a) nového pavilonu ZŠ, 

b) nové sportovní haly ZŠ 

c) rozšíření školní kuchyně Základní školy Šlapanice.  

2. Výstavba uvedených objektů bude dokončena nejpozději k 30.04.2020. 

3. Předmětem této dohody je dále závazek obcí k finanční spoluúčasti na úhradě 
neinvestičních nákladů na provoz Základní školy Šlapanice, tj. závazek k úhradě výdajů 
na činnost zařízení sloužících základní škole se společným školským obvodem za děti, 
které plní povinnou školní docházku v Základní škole Šlapanice a které mají trvalý pobyt 
v obcích, které jsou stranami této dohody. 

Čl. II 
Výše finan ční spoluú časti  

A. Investi ční náklady 
1. Finanční spoluúčast jednotlivých obcí, které jsou stranami této Dohody, na všech 

investičních nákladech v předpokládané výši celkem 129.094.000 Kč včetně DPH (dle 
architektonických studií) vynaložených na výstavbu nového pavilonu (92.795.000 Kč), 
nové sportovní haly ZŠ (29.402.000 Kč) a rozšířením školní kuchyně (6.897.000 Kč) 
Základní školy Šlapanice (dále „Investiční náklady“), bude vypočtena městem Šlapanice 
takto: 

a) 40 % investičních nákladů poměrně podle počtu žáků s trvalým pobytem na území 
každé jednotlivé obce jako smluvní strany této dohody, kteří plní povinnou školní 
docházku v Základní škole Šlapanice, k celkovému počtu všech žáků Základní školy 
Šlapanice, a to dle údajů ve školní matrice ZŠ Šlapanice k 30.09.2018, 

b) 60 % investičních nákladů poměrně podle počtu obyvatel s trvalým pobytem na 
území každé jednotlivé obce jako smluvní strany této dohody k celkovému počtu 
obyvatel s trvalým pobytem na území všech obcí, které jsou stranami této Dohody, a 
to k 01.01.2018. 

2. Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby jednotlivých objektů budou 
předpokládané Investiční náklady upraveny dle platného rozpočtu z nabídkové ceny 
zhotovitele. 
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3. Po závěrečném vyúčtování akce na rozšíření kapacity ZŠ mezi městem Šlapanice 
a zhotovitelem budou stanoveny skutečné celkové Investiční náklady. V případě získání 
dotace na rozšíření kapacity ZŠ Šlapanice bude její výše odečtena od skutečných 
celkových Investičních nákladů. 

B. Neinvesti ční náklady 
1. Finanční spoluúčast jednotlivých obcí, které jsou stranami této Dohody na úhradě 

neinvestičních nákladů na provoz Základní školy Šlapanice (provoz školských zařízení) 
se stanoví jako rozdíl mezi skutečnými provozními náklady a poskytnutým příspěvkem 
z rozpočtového určení daní podle aktuálních informací ministerstva financí za 
předcházející kalendářní rok na počet žáků, kteří plní v Základní škole Šlapanice 
povinnou školní docházku, s trvalým pobytem na území obcí společného školského 
obvodu. 

2. Skutečné provozní náklady budou poníženy o výnosy z doplňkové činnosti ZŠ Šlapanice 
vztahující se k objektu B školy (tělocvična, bazén) a objektu G (nová sportovní hala). 

3. Finanční spoluúčast jednotlivých obcí na provozních nákladech bude stanovena takto: 

a) 40 % provozních nákladů poměrně podle počtu žáků s trvalým pobytem na území 
každé jednotlivé obce jako smluvní strany této dohody, kteří plní povinnou školní 
docházku v Základní škole Šlapanice, k celkovému počtu všech žáků Základní školy 
Šlapanice v příslušném kalendářním roce, a to dle údajů ve školní matrice ZŠ 
Šlapanice, 

b) 60 % provozních nákladů poměrně podle počtu obyvatel s trvalým pobytem na území 
každé jednotlivé obce jako smluvní strany této dohody k celkovému počtu obyvatel 
s trvalým pobytem na území všech obcí, které jsou stranami této Dohody, a to vždy 
k 01.01. příslušného kalendářního roku. 

4. Počet žáků navštěvujících ZŠ Šlapanice v konkrétním kalendářním roce bude stanoven 
jako součet odpovídající 8/12 počtu žáků k datu 30.09 předchozího školního roku a 4/12 
počtu žáků k datu 30.09. příslušného školního roku. Jednotlivé počty žáků budou 
převzaty ze školní matriky. 

5. Město Šlapanice se zavazuje vypracovat plán provozních nákladů pro každý následující 
kalendářní rok a s obcemi, které jsou stranami této dohody, tento plán projednat, a to 
vždy do 31.10. každého kalendářního roku. 

Čl. III 
Způsob úhrady 

A. Investi ční náklady 
1. Město Šlapanice vyčíslí částku finanční spoluúčasti na předpokládaných Investičních 

nákladech vypočtených podle čl. II., část A, odst. 1., pro každou jednotlivou obec, 
a vystaví 1. fakturu na 10 % příslušné částky obci. Na základě faktury je obec povinna 
příslušnou částku spoluúčasti uhradit do 30.11.2018. 

2. Pokud dojde ke změně předpokládaných Investičních nákladů podle čl. II, část A, odst. 2, 
upraví město Šlapanice výpočet celkové finanční spoluúčasti jednotlivých obcí, od které 
bude odečtena již dříve uhrazená částka dle odst. 1 tohoto článku. 

3. Město Šlapanice vystaví další fakturu odpovídající 25 % zbývajících předpokládaných 
Investičních nákladů k  30.11.2019. 

4. Město Šlapanice po skončení výstavby všech objektů vyčíslí zbývající částku finanční 
spoluúčasti na skutečných Investičních nákladech způsobem podle dle čl. II, část A, odst. 
1 a 3, včetně případné dotace, pro každou jednotlivou obec, a to do 3 měsíců ode dne 
nabytí právní moci posledního kolaudačního souhlasu nových objektů Základní školy 
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Šlapanice, od které bude odečtena již dříve uhrazená částka dle odst. 1 a 3 tohoto článku 
a vystaví fakturu každé jednotlivé obci odpovídající 1/3 zbývajících skutečných 
Investičních nákladů v těchto termínech: 30.11.2020, 30.11.2021., 30.11.2022. 

5. Město Šlapanice je povinno každou obec seznámit s podklady pro vystavení faktury a na 
její žádost ji umožnit do podkladů pro vystavení faktury nahlédnout. 

6. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Úhrada faktury 
bude provedena bankovním převodem na účet města Šlapanice vedený u Komerční 
banky, a.s., číslo účtu 19-23122641/0100. 

7. Splatnost faktury bude stanovena v délce 30 dnů od jejího vystavení. 

8. V případě prodlení s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

 
B. Neinvesti ční náklady 
1. Podíl na Provozních nákladech podle čl. II., část B, odst. 1 - 4. bude předepsán k úhradě 

jednotlivým obcím na základě faktury vystavené městem Šlapanice se splatností vždy do 
30.06. příslušného roku. 

2. Podíl na provozních nákladech bude poprvé vypočten pro kalendářní rok 2019, tj. první 
fakturu vystaví město Šlapanice v roce 2020 se splatností do 30.06.2020. 

3. Město Šlapanice je povinno každou obec seznámit s podklady pro vystavení faktury a na 
její žádost ji umožnit do podkladů pro vystavení faktury nahlédnout. 

4. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Úhrada faktury 
bude provedena bankovním převodem na účet města Šlapanice vedený u Komerční 
banky, a.s., číslo účtu 19-23122641/0100. 

5. Splatnost faktury bude stanovena v délce 30 dnů od jejího vystavení. 

6. V případě prodlení s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

Čl. IV 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to 25 let ode dne jejího uzavření. 

2. Strany této dohody dohodly, že po uplynutí 25 let ode dne jejího uzavření se tato dohoda 
mění na dohodu na dobu neurčitou.  

3. Každá jednotlivá obec, která je stranou této dohody, může ukončit svoji účast na dohodě 
na dobu neurčitou písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, a to k 01.09. příslušného 
roku. Výpověď je třeba doručit všem ostatním obcím, které jsou stranou této dohody. 
Výpovědní lhůta činí dva roky a začíná běžet první den kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poslední ze smluvních stran. 

4. Dohodu na dobu neurčitou lze vypovědět písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, 
kterou učiní město Šlapanice vůči všem ostatním obcím, které jsou stranou této dohody, 
nebo kterou učiní všechny obce, které jsou stranou této dohody na straně druhé, vůči 
městu Šlapanice, a to k 01.09. příslušného roku. Výpovědní lhůta činí dva roky a začíná 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena poslední ze smluvních stran.  

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

6. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 
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7. Strany Dohody prohlašují, že souhlasí s obsahem této dohody, která je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

Příloha : 

1. Stanovení finanční spoluúčasti obcí 

 
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 ……………………………… 

 

Datum:   Podpis:      Razítko: 

 

 

………………........  ……………………………........................… 

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 


