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O B E C N Ě Z Á V AZ N Á V Y H L Á Š K A
ze dne 28. srpna 2003,
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a
školních družin
Zastupitelstvo města Český Krumlov vydává dne 28. 8. 2003 v souladu s ustanovením § 10 d, § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a ustanovením § 19 písm. c) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
(1) Rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte (dále jen „plátce“) jsou povinni platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů mateřských škol a školních družin
(dále jen „školské zařízení“), jejichž zřizovatelem je město Český Krumlov.
(2) Příspěvek se používá na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů příslušného
školského zařízení a jeho výše nepřesahuje
30 % neinvestičních nákladu vynakládaných
na jedno dítě umístěné v příslušném školském zařízení.
ČI. 2
(1) Měsíční příspěvek na dítě se stanoví
ve výši:
- mateřské školy: 200 Kč
- školní družiny: 50 Kč
(2) Příspěvek hradí plátce v hotovosti nebo převodem na účet zřízený obcí pro příslušné školské zařízení. Úhrada musí být
plátcem prokazatelně doložena.
(3) Příspěvek se platí na jeden měsíc, je
splatný vždy do 20. dne v měsíci a je nevratný.
(4) Nezaplatí-li plátce příspěvek včas nebo ve správné výši (viz odst. 2 a 3), je povinen zaplatit penále ve výši 0,05 % z dlužné-

ho příspěvku, a to za každý den prodlení
počínaje dnem následujícím po dni splatnosti, maximálně však do výše dlužného příspěvku.
Čl. 3
(1) Příspěvek se podle § 19 d zákona č.
564/1990 neplatí, jestliže po jeho zaplacení
klesne součet příjmů příslušníků domácnosti,
ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky
potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost, a to jakmile o této skutečnosti uvědomí písemným podáním Městský úřad Český Krumlov a uvedené doloží
potřebnými doklady o výši příjmů.
(2) Ve výjimečných případech může být
plátce od placení příspěvku osvobozen zcela
nebo zčásti, a to zpravidla na jeden rok.
Rozhodnutí o osvobození plátce od hrazení
příspěvku zcela nebo zčásti činí obec Český
Krumlov, a to na základě odůvodněné žádosti plátce doložené potřebnými doklady.
Na osvobození není právní nárok.
ČI. 4
Ruší se vyhláška č. 5/1993, ve znění
pozdějších změn a doplňků.
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
JUDr. František Mikeš, v. r.
starosta
Miloš Michálek, v. r.
místostarosta

