
Příloha č. 1 ZM 13/8 

 

Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  

zastoupené Mgr. Petrem Koubou, náměstkem primátora 

 

a 

 

Obec Bochoř  

IČ: 00301051 

DIČ: CZ00301051 

se sídlem Náves 202/41, PSČ 751 08, Bochoř  

zastoupená starostou Tomášem Volkem 

 

 

uzavírají dle ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  

ve znění pozdějších předpisů,  

 

tuto  

 

dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy: 

 
 

I. 

 

1. Předmětem této dohody je vytvoření společného školského obvodu základní školy  

pro plnění povinné školní docházky žáků s trvalým pobytem v obci Bochoř v základní 

škole zřizované statutárním městem Přerovem.  

 

2. Žáci s trvalým pobytem v obci Bochoř patří do školského obvodu příspěvkové organizace 

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, zřízené statutárním městem Přerovem,  

IČ: 47858311, se sídlem Přerov, Přerov I–Město, Za mlýnem 1. 

 

 

II. 

 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1. 8. 2020. 

 

2. Každá ze smluvních stran může tuto dohodu písemně vypovědět, a to bez udání důvodu. 

Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvého dne kalendářního 

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy písemná výpověď byla doručena druhé 

smluvní straně. 

 

III. 

 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že tato dohoda byla sepsána 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost dohody potvrzují svými podpisy. 



 

2. Tato dohoda se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení této dohody. 

 

3. Zastupitelstvo města Přerova schválilo uzavření této dohody na svém 13. zasedání 

konaném dne 8. června 2020 usnesením č. …/…/.../2020. 

 

4. Zastupitelstvo obce Bochoř schválilo uzavření této dohody na svém 19. zasedání konaném 

dne 25. 5. 2020 usnesením č. …/…/.../2020.         

 

         

 

V Přerově dne:       V Bochoři dne: 

 

   

…………………………………     ……………………… 

 Mgr. Petr Kouba                   Tomáš Volek 

náměstek primátora                  starosta obce Bochoř 

 

 


