VYHLÁŠKA OBCE Hartmanice č. 3/2003 o stanovení příspěvku na pobyt dítěte
v mateřské škole
Článek 1.
Úvodní ustanovení
Účelem vyhlášky je stanovit výši a způsob úhrady částky neinvestičních nákladů na pobyt
v MŠ.
Článek 2.
Výše příspěvku
a) výši příspěvku stanoví obec
b) výši příspěvku a její maximální hranici schválí zastupitelstvo obce
c) příspěvek je stanoven na základě vynaložených neinvestičních nákladů na jedno dítě.
Stanovená částka nepřesáhne 30% všech neinvestičních nákladů MŠ.
d) ve školním roce 2003/04 příspěvek činí 50 Kč měsíčně. Děti, které budou v měsíci
chodit do MŠ 5 a méně dnů, platí 20 Kč.
Článek 3.
Využití příspěvku
Ředitelka MŠ použije příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ.
Článek 4.
Způsob úhrady
a) povinnost uhradit příspěvek se vztahuje na rodiče dítěte, zákonného zástupce, nebo ty,
kteří požadují umístit dítě do zařízení a to nejpozději do 15. dne příslušného měsíce
s výjimkou hlavních prázdnin na účet MŠ zřízený u příspěvkové organizace
b) v případě absence dítěte v MŠ se příspěvek nevrací
Článek 5.
Osvobození od placení příspěvku
a) příspěvek nebude vybírán v tom případě, jestliže by po jeho zaplacení klesl součet
příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné
k zajištění výživy a ostatních základních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost
b) ve výjimečných zdůvodněných případech může být plátce od placení zcela nebo z části
osvobozen a to nejdéle na jeden rok. Jednotlivé případy posoudí zastupitelstvo obce na
doporučení ředitelky příspěvkové organizace
Článek 6.
Prokázání příjmu plátce
a) za příjem se považují všechny příjmy dle zákona č. 463/91 Sb. o životním minimu
v platném znění
b) nárok na osvobození od placení příspěvku podle § 5 odst. 1) je plátce povinen
prokázat. Nárok se prokazuje potvrzením o příjmu na předepsaných tiskopisech, u
osob samostatně výdělečně činných daňovým přiznáním, nebo dokladem prokazujícím
výši měsíční platby pojistného sociálního pojištění
c) nárok na osvobození se uplatňuje na odboru školství, sociálních věcí, na městském
úřadu pověřené obce, tj. Poličky
d) plátci, kteří neprokáží nárok na osvobození jsou povinni uhradit příspěvek ve
stanovené výši

Článek 7.
Sankční opatření
V případě nezaplacení příspěvku ve stanoveném termínu, nebo v nesprávné výši
v neprospěch obce, je plátce povinen kromě dlužné částky uhradit penále, které činí 2%
z dlužné částky za každý den prodlení. Maximálně však výši příspěvku za kalendářní
měsíc.
Platnost vyhlášky
a) toto znění vyhlášky schválilo zastupitelstvo obce dne 20.8.2003
b) tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vyvěšení, tj. 1.9.2003

starosta obce p. Petr Filip

Vyvěšeno dne 3.8.2003
Sejmuto dne 20.8.2003

