Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

77. Souhlas s vytvořením společného školského obvodu Základní
školy, Brno, Labská 27, příspěvková organizace s obcí Ostopovicenávrh smlouvy
Anotace
Materiál se zaobírá souhlasem s vytvořením společného školského obvodu Základní školy, Brno, Labská
27, příspěvková organizace s obcí Ostopovice pro děti s trvalým pobytem na jejich území, v případě
cizince s místem pobytu v souladu s § 178 odst. 1 a §179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu
se Statutem města Brna v platném znění

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bere na vědomí - usnesení Zatupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec o vytvoření společného
školského obvodu ze dne 10.6.2020
- usnesení Zastupitelstva obce Ostopovice o vytvoření společného školského obvodu
ze dne 12.3.2020.
2. souhlasí

s vytvořením společného školského obvodu Základní školy, Brno, Labská 27,
příspěvková organizace s obcí Ostopovice pro děti s trvalým pobytem na jejich
území, v případě cizince s místem pobytu.

3. schvaluje

smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy, Brno, Labská 27,
příspěvková organizace s obcí Ostopovice, se sídlem U Kaple 260/5, 664 49
Ostopovice, IČO: 00282294

4. ukládá

Radě města Brna sdělit stanovisko Zastupitelstva města Brna obci Ostopovice a
městské části Brno-Starý Lískovec
T:bezodkladně

5. pověřuje

starostu městské části Brno-Starý Lískovec podpisem dané smlouvy o vytvoření
společného školského obvodu

Stanoviska
Rada města Brna projednala a doporučila návrh na své schůzi R8/115 dne 11.11.2020
Podpis zpracovatele pro archivaci

Sestava vytvořena 25.11.2020 v 12:17
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Vygenerováno programem eMMB
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Zpracovatel

vedoucí odboru - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
24.11.2020 v 10:52
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
24.11.2020 v 10:30

Sestava vytvořena 25.11.2020 v 12:17
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Obsah materiálu

Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva
Příloha (Ostopovice.pdf)
Příloha (Starý Lískovec.pdf)
Příloha (Smlouva školský obvod spádové školy Ostopovice.pdf)
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3-3
4-4
5-5
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Důvodová zpráva
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy předkládá Zastupitelstvu města Brna návrh na
vytvoření společného školského obvodu mezi městskou částí Brno – Starý Lískovec a obcí
Ostopovice.
Obec jako územní samosprávný celek je podle § 178 odst. 1 školského zákona povinna
zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejich
území. Obec je oprávněna tuto povinnost naplnit tím, že zajistí plnění povinné školní docházky
v základní škole zřizované jinou obcí.
Obec Ostopovice je zřizovatelem Mateřské školy a Základní školy Ostopovice, okres
Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Školní 18, Ostopovice pro žáky 1.-5. třídy.
Obec Ostopovice se s městskou části Brno – Starý Lískovec společně dohodly na vytvoření
společného školského obvodu takto: společný školský obvod Základní školy, Brno, Labská 27,
příspěvková organizace je tvořen územními obvody MČ Brno-Starý Lískovec, obce Troubsko
a obce Ostopovice.
Tato Základní škola (Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace), je vzhledem
k její dopravní dostupnosti přirozenou spádovou oblastí pro děti z obce Ostopovice.
Z pohledu OŠMT MMB má Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace
dostatečnou kapacitu.
Dle čl. 59 Statutu města Brna, stanovuje město v součinnosti s městskými částmi spádové
obvody základních škol ve městě Brně.
Dle čl. 60 Statutu města Brna, městské části navrhují městu spádové obvody pro základní školy
nacházející se na území městské části.
Na základě návrhu obce Ostopovice souhlasilo Zastupitelstvo městské části Brno-Starý
Lískovec, konané dne 10. 6. 2020 s vytvořením společného spádového obvodu Základní školy,
Brno, Labská 27, příspěvková organizace, pro děti s trvalým pobytem v obci Ostopovice.
ZŠ Brno, Labská 27, příspěvková organizace má:
Kapacitu: 600 žáků
Dle statistiky 477 žáků Naplněnost:
75 %
Rada města Brna projednala materiál dne 11. 11. 2020.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
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Obec Ostopovice
U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice

www.ostopovice,cz, tel./fax.: 547 211 381

Výpis usnesení z

1. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

konaného

OBCE

dne 12. 3. 2020

Usnesení č. 9— 1/2020
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Smlouvu o vytvoření společného školského
obvodu Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace mezi Obcí Ostopovice a
Statutárním městem Brnem a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 12

proti

0

zdržel se 0

starosta

Bankovní spojení: Komerční banka Brno — venkov, č.ú.: 9224641/0100

IČ: 00282294
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SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 825 00 BRNO
Výpis usnesení

z VII, zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec, konaného dne 10.06.2020
3. Vytvoření společného školského obvodu

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s vytvořením společného školského obvodu a
zároveň souhlasí s podepsáním Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní školy,
Brno, Labská 27, příspěvková orgaňizace uzavřenou mezi Statutárním
městem
Brnem
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785 a obcí Ostopovice, se sídlem U Kaple 260/5,
664 49 Ostopovice, IČ: 00282294 a ukládá OSŠK informovat o tomto usnesení obec Ostopovice a

MMB OŠMT.

starosta MČ Brno-Starý

Lískovec
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Usnesení Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec
konané dne 10. června 2020

Smlouva

o vytvoření

společného

školského

obvodu

Základní

školy,

Brno,

Labská 27, příspěvková organizace, Labská 27/269, 625 00 Brno, IČ: 49 46 58 72
Zastupitelstvo městské části Brno-Starý Lískovec odsouhlasilo Smlouvu o vytvoření
společného školského obvodu Základní školy, Brno, Labská 27/269, příspěvkové organizace,

Labská 27/269, 625 00 Brno, IČ:49 46 58 72, který je tvořen územními obvody

MČ Brno Starý

Lískovec a obce Ostopovice a doporučuje Zastupitelstvu statutárního města Brna tuto dohodu
schválit.
Hlasováním: pro, proti, zdržel se, nehlasoval (18-1-0-0) bylo usnesení přijato.

starosta MČ Brno-Starý Lískovec
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SMLOUVA
o vytvoření společného školského obvodu
Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace
uzavřená na základě § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/ 1, 602 00 Brno
zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Vaňkovou Markétou
ZMB pověřuje podpisem smlouvy starostu MČ Brno – Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného
IČ: 44992785
Adresa pro doručování: Statutární město Brno – MČ, Brno – Starý Lískovec
Oderská 4, 625 00 Brno
a

Obec Ostopovice
U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice
IČO: 00282294
zastoupená MgA. Janem Symonem, starostou obce

II.

Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu
na jejím území, v případě cizince s místem pobytu a dětí umístěných na jejím území ve školských
zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním
právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. Obec je
oprávněna tuto povinnost naplnit tím, že zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole
zřizované jinou obcí, popřípadě svazkem obcí.
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III.

Uvedené obce se podle § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dohodly vytvořit
společný školský obvod k zajištění plnění povinné školní docházky dětí 6. – 9. třídy.
IV.

1. Statutární město Brno, Městské části Brno – Starý Lískovec je zřizovatelem Základní
školy, Brno, Labská 27, příspěvková organizace, Labská 27/269, 625 00 Brno pro žáky 1. 9. třídy.
2. Obec Ostopovice je zřizovatelem Mateřské školy a Základní školy Ostopovice,
okres Brno–venkov, příspěvková organizace se sídlem Školní 18, 664 49 Ostopovice, pro
žáky 1. – 5. třídy.
V.

1. Účastníci této smlouvy se dohodli na vytvoření společného školského obvodu
Základní školy, Brno, Labská 27, příspěvková organizace, Labská 27/269, 625 00 Brno
Společný školský obvod Základní školy, Brno, Labská 27, příspěvková organizace,
Labská 27/269, 625 00 Brno je tvořen územními obvody MČ Brno – Starý Lískovec a
obce Ostopovice.
2. Obec Ostopovice tímto bere na vědomí, že je povinna stanovit obecně závaznou
vyhláškou příslušnou část školského obvodu, která je tvořena územím obce.
VI.
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Každá smluvní strana může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez uvedení
důvodu, a to k 31.5. příslušného roku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet
první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé smluvní straně.
VII.
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
2. Změny této smlouvy jsou možné jen formou písemného dodatku na základě
odsouhlasení smluvními stranami.
3. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží dvě
vyhotovení.

4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text smlouvy pozorně přečetly, a že s ním bez
výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně.

Doložka:
Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Ostopovice dne 12. 3. 2020, usnesením č. 9 –
1/2020
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Smlouva byla odsouhlasena Zastupitelstvem Statutárního města Brna, Městské části Brno –
Starý Lískovec na VII zasedání konané dne10.6.2020.
Smlouva byla schválena Zastupitelstvem Statutárního města Brna dne……….. 2020,
usnesením č. ………………..

V Ostopovicích dne:

………………………………
starosta

obce

V Brně dne:

…………………................................
starosta MČ Brno – Starý Lískovec
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