obec Hradiště
se sídlem obecního úřadu v Hradišti 36
IČ:00573990
il

obec Mlečice
se sídlem obecního úřadu v Mlečicíchčp. 11
IČ:00258903
U7avírajínazákladě s 179 a $ 178 zákona56I12004 Sb.. o předškolním,základním.středním.
v1,ššímodborném a iiném vzděIáváni (školský zákon)' ve znění pozdějšíclr předpisů a
v souladu s $ 46 zákona č. 12812000 Sb.. o obcích (obecní zŤizeni), ve znění pozdějšíclt
předpisú" níŽe uvedeného dne tuto:

Smlouvu
o vytvoření společnéhoškolskéhoobvodu spádové školy

Záklae7ní školy a Mateřské školy Mlečice, příspěvkové organizace

I.

56112004 Sb', o předškolním. základním.
jiném
(školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
vzděIávání
střeclním. vyššímodborném a
za.jistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle $ 34 odst. 3, a
n tím účelemobec zřizrrje mateřskou školu, nebo zajistí předškolní vzděIávání v mateřské
šliole zřizované jinou obcí.

()bcc

je povinna podle $ 179 oclst.2 zákona

II.

{ 179 odst. 3 a $ 178 odst. 2 zákona 56112004 Sb.. o předškolním.
záklaciním. středním. vyššímodborném a jiném vzdě|áváni (ško|ský zákon). ve znění
pozdějšíclr pr'edpisů. dohodly vytvořit společný školský obvod k plnění povinného
t-Ivedené obce se podle

přeclškolního vzdě|ávání podle $ 34 odst. 1 a dětí přednostně přijímaných podle $ 34 odst. 3
školského zákona. Podle $ 46 zákona 12812000 Sb. o obcích (obecní zŤizení). ve znění
pozdějŠíchpředpisů. mohou obce při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat.
III.

ilČastnícitéto smlouvy se dohodli na výrloření společného školskéhoobvodu Základní Ško1"v
a Mateřské školy Mlečice. příspěvkové organizace, jejímŽ zŤizovatelem je obec Mlečice.
Společný školský obvod obvodu Zák|adni školy a Mateřské školy Mlečice, příspěvkové
tlrganizace ie tvořen územními obvody obcí Hradiště a Mlečice

IV.
Tato smlouva se uzavirá na dobu neurčitou s úěinností od 1.1 .2aI7
Podmínkou platnosti této smlouvy je její schválení zastupitelstvem obou smluvních sran
fbnnou doloŽky podle $ 41 zákona o obcích, které jsou součástítéto smlour,y.
Každá smluvní strana můŽe smloulu vypovědět písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, a
to k 1.9. příslušnéhoroku. Výpovědní lhůta činíšest měsícůa zač,ínáběŽet první den
kalendářního měsíce následujícího po měsíci. v němŽ byia výpověď doručena druhé smluvní
straně.

Změny této smlouvy jsou moŽné jen formou písemného dodatku na zák|adě odsouhlasení
smluvními stranami.
Smlouva se vyhotovuje Ve dvou vyhotoveních, znichž kažďá ze stran obdržíjedno
vvlrotovení.

V Mlečicíchdne

28.11 .2016

obec Hradiště,Ing. Pavel Šubrt

obec Mlečice, Mgr. Václav Král, CSc.

