7. Spolupráce obce se společností Mateřská škola MAMA s.r.o.

Důvodová zpráva
Předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA - starosta
Datum projednání: 21.08.2019
Obsah předkládaného materiálu: Zastupitelstvu obce Bašť je předkládán k projednání záměr
spolupráce se společností Mateřská škola MAMA s.r.o., Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11,
14000, IČ: 28975979. Tato společnost je provozovatelem Mateřské školy na adrese Měšická 822,
Bašť (dále jen „MŠ MAMA“).
Vzhledem k současným kapacitám Mateřské školy provozované obcí, nebylo možné přijmout
všechny děti splňující kritéria pro zápis do MŠ. MŠ MAMA naopak disponuje volnou kapacitou,
kterou obcí nabízí. Obec tak může umístit dalších až 15 dětí. V současné době evidujeme 13
potvrzených dětí.
Cenová nabídka za jedno umístěné dítě je 9.250,- Kč/měsíc. Náklady pro rodiče budou, vyjma
platby za stravné, shodné jako by děti navštěvovaly obecní Mateřskou školu, přičemž „úplata za
předškolní vzdělávání“ by byla rodiči hrazena na účet obce, a to na základě písemně uzavřené
dohody. Stravné bude hrazeno rodiči přímo MŠ MAMA, a to za odchozí dny ve výši 100 Kč/den,
nebo 85 Kč/půlden.
Skutečné náklady obce tak budou 8.050,- Kč/dítě/měsíc, tj. při současném potvrzeném zájmu 13
dětí 104.650,- Kč/měsíc, tj. 1.255.800,- Kč./rok.
Jedná se o náhradní řešení, jak uspokojit poptávku po umístění dětí v MŠ na území obce. Další
variantou, která by ale byla řeším pro budoucí školní roky, je výstavba nové budovy MŠ, nebo
původně plánovaná rekonstrukce Vily. Oba případy ale znamenají investice v řádu několika milionů
a navýšení provozních nákladů. Také by to znamenalo rozšíření MŠ o další externí prostor.
Při očekávaném postupném snižování poptávky po umístění v MŠ se jedná zcela jistě pro obec
ekonomicky výhodnější řešení.
Z pohledu Zákona o zadávání veřejných zakázek se jedná o Veřejnou zakázku malého rozsahu
s plněním do 2 mil. Kč. Na území obce není jiný subjekt, který by mohl obdobnou službu
v předpokládané kvalitě nabídnout. MŠ MAMA je akreditovaná mateřská škola, výchovně
vzdělávací program tak vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
stejně jako ve státních školkách. Nejedná se o dětské skupiny nepodléhající akreditaci.

Související usnesení:

Přílohy:

Příloha č. 1 – Směrnice MŠ č. 3/2018 – Úplata za předškolní vzdělávání https://www.msbast.cz/file.php?nid=14345&oid=6398462

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bašť po projednání
i)
ii)
iii)

bere na vědomí informace obsažené v důvodové zprávě k bodu o Spolupráci se
společností Mateřská škola MAMA s.r.o.
schvaluje záměr spolupráce se společností Mateřská škola MAMA s.r.o., IČ:
28975979 o umístění až 15 dětí dle Důvodové zprávy
pověřuje Mgr. Vítězslava Kalibu, MPA, starostu obce, přípravou a uzavřením
smlouvy o spolupráci dle bodu ii) tohoto usnesení

