
V Y H L Á Š K A  E 17/93 města Čelákovic 

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a 

školních družin 

 

Městská rada v Čelákovicích na svém zasedání dne 26.8.1993 schválila v souladu 

se zákonem č.190/ 1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 

Sb.,o státní správě a samosprávě ve školství a dalšími právními předpisy obecně 

závaznou vyhlášku v tomto znění: 

Čl. I 

Tato vyhláška se vztahuje na rodiče nebo jiné zákonné zástupce / dále jen plátce/ 

dětí zapsaných do mateřské školy nebo školní družiny při základní škole, jejímž 

zřizovatelem je město Čelákovice. 

Čl.II 

Výše příspěvku a jeho úhrada 

1. Město může upravit výši příspěvku doplňkem městské vyhlášky maximálně do 

30 % výše nákladů na jedno dítě. Příspěvek na částečnou úhradu neivestičních 

nákladů /dále jen příspěvek / je stanoven ve výši: 

- 200 Kč měsíčně na dítě zapsané v mateřské škole 

- 50 Kč měsíčně na dítě zapsané ve školní družině 

2 Příspěvek hradí plátce ode dne nástupu dítěte do mateřské školy nebo školní 

družiny , který závazně oznámí ředitelce školy při zápisu, do doby ukončení 

docházky do mateřské školy nebo doby ukončení provozu školní družiny. 

3. Plátce hradí příspěvek v zařízení, kde je dítě zapsáno osobě určené ředitelkou 

školy, a to v hotovosti nebo prostřednictvím sporožirového účtu. Plátce je povinen 

uhradit příspěvek v plné výši, v termínu určeném ředitelkou školy, nejpozději do 

posledního pracovního dne předcházejícího měsíce. 

4. V případě, že nebude příspěvek uhrazen do stanoveného termínu v plné výši , 

zvyšuje se částka o 2 % za každý den zpoždění platby. 

5. V případě, že plátce neuhradí příspěvek v plné výši do 20.dne v příslušném 

měsíci a nepředloží potvrzení o příjmech do domácnosti dle čl. III.,odst.1 nebo 

doklad o osvobození platby dle čl. III., odst. 2, zahájí ředitelka řízení o vyřazení 

dítěte ze zařízení. 

Čl.III 

Osvobození od placení příspěvku 



l. Příspěvek plátce neplatí, jestliže prokáže a Městský úřad potvrdí, že po jeho 

zaplacení klesne součet příjmů do domácnosti , ve které dítě žije pod 1,25 násobku 

částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb / podle § 

3, odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb. o životním minimu a § 1 nařízení vlády č. 

81/1993 Sb. , kterým se zvyšují částky životního minima / a nezbytných nákladů na 

domácnost / § 3, odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb. a § 2 nařízení vlády č. 81/1993 

Sb./. 

2. Ve výjimečných případech může město plátce na jeho žádost zcela nebo zčásti 

od placení příspěvku osvobodit. 

Čl. IV 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, 30.8.1993. 

Městské zastupitelstvo Čelákovic schválilo tuto vyhlášku na svém zasedání dne 

22.09. 1993. 

Ing. Josef Šalda 
zástupce starosty 

Ing. Václav Špaček 
starosta města 

  

  

 


