SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
Město Trutnov, IČ 00278360,
Slovanské náměstí 165, Trutnov,
číslo b.ú.: 124601/0100,
zastoupené starostou Mgr. Ivanem Adamcem,
na straně jedné jako poskytovatel
a
Náchodský spolek rodičů začít spolu, IČ 06862322
Běloveská 637, 547 01 Náchod
číslo účtu: 225228831/0600
jednající předsedkyní Danielou Šolcovou,
na straně druhé jako příjemce
uzavřeli dnešního dne tuto
smlouvu o spolupráci
Čl. I.
1. Náchodský spolek rodičů začít spolu prohlašuje, že byl založen za účelem podpory
vzdělávání a spolupráce s nově založenou ZŠ Pod Montací Náchod, která zařazením
do rejstříku škol stala odloučeným pracovištěm Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov,
Gorkého 38 (dále jen ZŠ kpt. Jaroše Trutnov).
2. Město Trutnov je dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění
pozdějších předpisů, příjemcem prostředků plynoucích za žákem z rozpočtového
určení daní, které vyplývá z celkového objemu sdílených daní (§ 4 odst. 1 písm. b) až
f) zákona č. 243/2000 Sb.) pro všechny obce v České republice, kdy pro daný
rozpočtový rok se oddělí objem finančních prostředků připadajících na kritérium
„počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí“. Objem těchto
prostředků je dán „počtem žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí ke dni
30. září předchozího kalendářního roku“ a výší „prostředků plynoucích za žáky“.
Čl. II.
1. Město Trutnov se zavazuje touto smlouvou poskytovat příjemci každoročně celkový
objem prostředků plynoucích za žáky (čl. I odst. 2 této smlouvy) navštěvujícími k 30.
září každého roku odloučená pracoviště ZŠ kpt. Jaroše Trutnov v Náchodě a Dolní
Radechové příjemci (dále jen „objem prostředků plynoucích za žáky“), a to po
odečtení částky připadající na nájemné a záloh na energie stanovené na základě
nájemních smluv na budovy využité jako ZŠ Pod Montací, které jsou uzavřeny mezi
pronajímatelem a ZŠ kpt. Jaroše Trutnov jako nájemcem (dále jen „nájemní
smlouvy“). Nájemné a zálohy na energie budou hrazeny ZŠ kpt. Jaroše Trutnov jako
nájemcem.
2. Město Trutnov se zavazuje touto smlouvou poskytovat Základní škole kpt. Jaroše
Trutnov z celkového objemu prostředků plynoucích za žáky částku připadající na roční
nájemné a zálohy na energie stanovené nájemními smlouvami, a to každé čtvrtletí ve

výši jedné čtvrtiny (1/4) z této částky, počínaje třetím čtvrtletím roku 2020. Případná
změna výše nájmů bude určena dodatkem k nájemním smlouvám a předložena ZŠ kpt.
Jaroše Trutnov jako nájemci vždy nejpozději do 30. září kalendářního roku pro výši
nájemného na další kalendářní rok.
3. Objem prostředků plynoucích za žáky po odečtení částky připadající na nájemné a
energie stanovené nájemními smlouvami bude poukazován poskytovatelem počínaje
červencem roku 2020 čtvrtletně ve výši jedné čtvrtiny (1/4) z celkového ročního
objemu dle počtu žáků ke dni 30. září 2019, v dalších obdobích dle počtu žáků ZŠ
navštěvujících odloučená pracoviště ZŠ kpt. Jaroše Trutnov v Náchodě a v Dolní
Radechové ke dni 30. září předchozího kalendářního roku, na výše uvedený účet
příjemce, a to do konce června roku 2022, nebude-li dodatkem k této smlouvě
ujednáno jinak.
4. Příjemce je povinen použít poskytnutý objem prostředků plynoucích za žáky ve
prospěch odloučených pracovišť ZŠ kpt. Jaroše Trutnov v Náchodě a v Dolní
Radechové, zaměstnanců a žáků odloučených pracovišť ZŠ kpt. Jaroše Trutnov,
k nákupu pomůcek a vybavení, údržbě, drobným opravám a provozním nákladům
budov na adresách: Běloveská 637, Náchod a U Haly č.p. 67, Dolní Radechová.
Příjemce se zavazuje každoročně do konce měsíce září předložit poskytovateli výkaz
využití prostředků za předchozí školní rok.
Čl. III.
1. Příjemce se zavazuje touto smlouvou plnit povinnosti stanovené právními předpisy
zřizovateli základní školy týkající se zajištění materiálního vybavení a fungování
odloučených pracovišť ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, včetně údržby a drobných oprav
budov, v níž bude ZŠ sídlit.
2. Příjemce se zavazuje, že případné mimořádné výdaje (správní sankce či pokuty
uložené odloučeným pracovištím ZŠ kpt. Jaroše Trutnov v Náchodě a v Dolní
Radechové) nebude požadovat nahradit po poskytovateli a ponese je ze svého.
3. Příjemce se zavazuje, že nebude na poskytovateli požadovat částku vyšší, než tvoří
součin počtu žáků navštěvujících odloučená pracoviště ZŠ kpt. Jaroše Trutnov
v Náchodě a v Dolní Radechové k 30. září předešlého roku a částky stanovené
Ministerstvem financí ČR jako výši „prostředků plynoucích za žáky“ pro daný
kalendářní rok.
Čl. IV.
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2022. Smlouvu lze
prodloužit písemným dodatkem k této smlouvě.
2. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání dne
23. června 2020 svým usnesením č. ZM_2020- , bod . Příjemce bere na vědomí, že
poskytovatel je povinen zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv vedeném
ministerstvem vnitra, což se poskytovatel zavazuje včas učinit.
3. V případě přeměny příjemce nebo jeho zrušení s likvidací je příjemce povinen bez
zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost poskytovateli. Práva a povinnosti
vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce příjemce.
4. V případě zrušení ZŠ Pod Montací se strany této smlouvy dohodly, že odloučená
pracoviště ZŠ kpt. Jaroše Trutnov v Náchodě a v Dolní Radechové ukončí svou
činnost nejpozději ke konci výuky v rámci daného školního roku (tedy k 30.6.).

Čl. V.
1. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.
2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

V Trutnově dne

………………………………
poskytovatel

………………………….
příjemce

