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Smlouva o vzájemné spolupráci
při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod

(dále jen „smlouva")
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany:

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., Jihlava 
č. ú.: 4050005000/6800 

(dále jen „kraj")

a

Město Havlíčkův Brod
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 
IČO: 00267449
zastoupené: Mgr. Janem Tedem, MBA, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. ú.: 19-327521/0100

(dále jen „město")

vědomy si nezastupitelné role předškolního vzdělávání zejména
- při podpoře rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, podílu na zdravém citovém, 

rozumovém a tělesném vývoji a na osvojení základních pravidel chování, základních 
životních hodnot a mezilidských vztahů, i při vytváření základních předpokladů pro 
pokračování ve vzdělávání,

- při snaze o slaďování pracovního a rodinného života ze strany zaměstnanců a snaze o 
stabilizaci pracovního kolektivu ze strany zaměstnavatelů, především zřizovaných 
příspěvkových organizací kraje

a vhodnosti mezigeneračního setkávání dětí a seniorů, se zřetelem k současnému nedostatku 
kapacit pro tento druh vzdělávání v Havlíčkově Brodě a zkušenostem města s provozováním 
mateřských škol

se níže uvedeného dne, měsíce, roku dohodly na následující spolupráci

I.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je deklarování společné vůle smluvních stran spolupracovat na zajištění 
provozu mateřské školy v rámci vybudovaného nového objektu Domov pro seniory Havlíčkův 
Brod - přístavba (dále též ,,MŠ“) a stanovení pravidel této vzájemné spolupráce v dané oblasti 
společného zájmu. V rámci této spolupráce tak dojde ke zvýšení kapacity předškolního 
vzdělávání v Havlíčkově Brodě za podmínek dále uvedených a zejména pak k možnosti 
uspokojení potřeby předškolního vzdělávání dětí primárně zaměstnanců příspěvkových 
organizací zřizovaných Krajem Vysočina, které mají sídlo, případně pracoviště na území města 
Havlíčkova Brodu nebo v dostupném spádovém území, jímž se pro potřeby této smlouvy rozumí 
okres Havlíčkův Brod.
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II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly spolupracovat na rozšíření kapacity předškolního 
vzdělávání v Havlíčkově Brodě využitím prostor určených pro provozování mateřské školy 
v objektu Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba, na adrese Husova 2119, 580 01 
Havlíčkův Brod, vybudovaném v rámci investiční akce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - 
Rekonstrukce pavilonu 10 pro sociální účely. Provoz této mateřské školy bude zajišťovat 
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 (dále jen „ZŠ a MŠ Havlíčkův 
Brod, Wolkerova"), jejímž zřizovatelem je město Havlíčkův Brod, a to jako své odloučené 
pracoviště, které bude určeno ke vzdělávání dětí jiného zaměstnavatele. Cílovou skupinou nové 
kapacity předškolního vzdělávání jsou primárně předškolní děti zaměstnanců příspěvkových 
organizací zřizovaných krajem, které mají sídlo, případně pracoviště na území města Havlíčkova 
Brodu nebo dostupném spádovém území, a v případě volné kapacity dále též předškolní děti 
rodičů nepracujících v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem s trvalým pobytem na 
území města Havlíčkova Brodu.

III.
Podmínky plnění

1) Kraj vybudoval v rámci investiční akce Domov Havlíčkův Brod - Rekonstrukce pavilonu 10 
pro sociální účely prostory určené pro provozování jedné třídy mateřské školy (dále jen 
„prostory pro MŠ“) s kapacitou 19 míst dle odsouhlasené projektové dokumentace v souladu 
s hygienickými a stavebně-technickými požadavky na provoz mateřské školy, včetně 
příslušných povolení k užívání MŠ, a svěřil tyto prostory (v rámci celého objektu) 
k hospodaření Domovu pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci. Kraj se 
v souladu s článkem II. této smlouvy zavazuje:

a) Do 28. 2. 2020 vybavit vybudované prostory pro MŠ vhodným nábytkem a nezbytným 
vybavením mimo PC, tiskárnu a drobné položky typu hraček, knih, ručníků, lůžkovin, 
vybavení kuchyňky nádobím (kuchyňských potřeb) a dalších položek spotřebního 
charakteru.

b) Do 30. 6. 2020 vybavit přilehlé venkovní prostory (zahradu) vybavením vhodným ke hře 
dětí.

c) Zdarma umožnit užívání prostor pro MŠ, společných a přilehlých venkovních prostor 
formou výpůjčky, sjednané mezi smluvními stranami zřizovanými organizacemi Domov 
pro seniory Havlíčkův Brod a ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova. Ve smlouvě o 
výpůjčce, kterou je třeba uzavřít nejpozději do 28. 2. 2020, bude dojednán podíl na 
úhradě služeb spojených s užíváním vypůjčených prostor včetně společných prostor a 
všechny další podrobnosti provozního charakteru. O předání k užívání bude mezi 
organizacemi sepsán protokol, v němž bude popsán/zdokumentován stav předaných 
prostor a vybavení.

d) Zaslat do konce února příslušného kalendářního roku městu návrh kritérií pro přijetí 
předškolních dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem do MŠ.

e) Informovat prostřednictvím ředitelů dotčených příspěvkových organizací, majících sídlo či 
pracoviště v dostupném spádovém území, jejich zaměstnance o možnosti a podmínkách 
pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ.

f) Poskytnout městu pod účelovým znakem úhradu neinvestičních nákladů, nepokrytých 
z finančních prostředků hrazených ze státního rozpočtu (tj. mzdy, pojistné, FKSP a 
ostatní neinvestiční výdaje personálního charakteru) za děti zaměstnanců příspěvkových 
organizací zřizovaných krajem, které nemají trvalý pobyt na území města Havlíčkův 
Brod, a to na základě písemné žádosti města doložené seznamem výše uvedených dětí 
v členění dle příspěvkových organizací kraje a vzájemně odsouhlaseným propočtem
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nepokrytých finančních prostředků na jedno dítě ze státního rozpočtu v rámci skutečného 
stavu financování za příslušný kalendářní rok.

g) Poskytnout součinnost při zajištění celodenního stravování dětí a při závozu stravy do 
MŠ.

h) Bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy poskytnout městu pro účely provedení 
zápisu dalšího místa poskytování předškolního vzdělávání u organizace ZŠ a MŠ 
Havlíčkův Brod, Wolkerova v rejstříku škol a školských zařízení ověřenou kopii 
stanoviska stavebního úřadu a orgánu ochrany veřejného zdraví, ze kterého vyplývá 
oprávnění užívat příslušné prostory MŠ pro daný účel.

2) Město se v souladu s článkem II. této smlouvy zavazuje:

a) Do 6. 3. 2020 požádat příslušný krajský úřad o provedení potřebné změny zápisu 
v rejstříku škol a školských zařízení - tj. zápis dalšího místa poskytování předškolního 
vzdělávání u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova s kapacitou 
19 míst s účinností od 1. 9. 2020, a aktivně spolupracovat na provedení změny.

b) Určit v souladu s § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů odloučené pracoviště mateřské školy - pracoviště MŠ ke vzdělávání dětí jiného 
zaměstnavatele (dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem, které 
mají sídlo případně pracoviště na území města Havlíčkova Brodu nebo dostupném 
spádovém území). V případě nenaplněné kapacity mohou být tato místa obsazena dětmi 
rodičů nepracujících v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem s trvalým 
pobytem na území města Havlíčkova Brodu.

c) Od 1. 9. 2020 zajistit při respektování režimu budovy dojednaného ve smlouvě o 
výpůjčce provozování MŠ (včetně drobného vybavení a obnovy nábytku a vybavení 
pořízeného krajem dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy) a realizaci předškolního 
vzdělávání prostřednictvím zřizované příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, 
Wolkerova dle jejího školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

d) Zajistit na pracovišti MŠ dle čl. II. této smlouvy provozní dobu v pracovní dny od 6:00 do 
18:00 s odpovídajícím personálním zajištěním. O hlavních letních prázdninách bude 
provoz mateřské školy přerušen, přičemž po dobu přerušení provozu bude sjednáno 
zajištění předškolního vzdělávání v některé z jiných mateřských škol, zřizovaných 
městem.

e) Poskytnout příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova příspěvek na 
úhradu veškerých nákladů souvisejících s vlastním provozem, včetně úhrady nákladů dle 
samostatně sjednané výpůjčky (energie, vodné a stočné, úklid, běžná údržba a revize) 
souvisejících s provozováním MŠ.

f) Zajistit rezervaci míst pro děti dle specifikace kraje v počtu do 19 míst v MŠ provozované 
příspěvkovou organizací města. O přijetí dětí do tohoto odloučeného pracoviště 
rozhodne v souladu s § 34 odst. 8 školského zákona ředitel ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, 
Wolkerova, a to na základě kritérií stanovených městem jako zřizovatelem podle návrhu 
kraje. Zákonní zástupci dětí, které budou přijaty do odloučeného pracoviště mateřské 
školy, budou hradit úplatu za předškolní vzdělávání stanovenou ředitelem mateřské školy 
v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů.

g) Nejméně 1 měsíc před zveřejněním termínu konání zápisu do MŠ informovat kraj a 
ředitele dotčených příspěvkových organizací kraje o termínu, době a místu konání zápisu 
(seznam dotčených příspěvkových organizací s e-mailovými kontakty bude předán 
krajem), o vyhlášení zápisu na školní rok 2020/2021 pak 14 dnů před zveřejněním 
termínu. Seznam dětí zaměstnanců, kteří mají zájem o přijetí do MŠ, obdrží město přímo 
od dotčených příspěvkových organizací, a to v termínu, který určí město případně jím 
zřizovaná organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova.
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IV.
Ochrana osobních údajů

Město a jím zřizovaná organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova jsou ve smyslu 
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů správci osobních údajů, kteří zpracovávají osobní 
údaje výhradně pro přesně stanovené účely při zajišťování přijetí a průběhu předškolního 
vzdělávání (dle této smlouvy), přitom postupují v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
v oblasti ochrany osobních údajů.

Trvání a ukončení smlouvy

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2) Platnost smlouvy lze po zahájení provozování MŠ ukončit písemnou výpovědí jedné ze 
smluvních stran, nebo oboustrannou dohodou. Smlouvu lze po zahájení provozu MŠ 
v příslušném kalendářním roce vypovědět vždy s účinností k 31. 8. následujícího 
kalendářního roku. Výpověď musí být druhé straně prokazatelně doručena.

3) Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatným 
způsobem poruší své smluvní povinnosti. Odstoupením není dotčeno právo na náhradu 
škody, která této smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností ze strany druhé 
smluvní strany. Odstoupení nabývá účinky dnem prokazatelného doručení jeho písemného 
vyhotovení druhé smluvní straně.

VI.
Závěrečná ustanovení

1) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Jakékoliv spory mezi smluvními stranami, které vzniknou při výkladu 
nebo provádění této smlouvy, budou smluvními stranami řešeny a urovnány vzájemným 
jednáním, případně konzultacemi.

2) Změny nebo doplnění této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí kraj.

6) Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 17. 12. 2019 a o jejím 
uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 2181/37/2019/RK.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod dne 16. 12. 
2019 a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 268/19.

V Jihlavě dne 19. 12. 2019

■\—

Xian* /
Mgr. Pavel Franěk 
náměstek hejtmana

V Havlíčkově Brodě dne ..

starosta^

á


