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Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2017       

ANOTACE: Finanční dary z Krajského úřadu Kraje Vysočina – podpora zajištění vzdělávání 

žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2017 
a podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení 
a na školních sportovištích v roce 2017. 
NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční dar pro Město Žďár 
nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň se 
speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2017 ve výši 523.000,- Kč dle předloženého návrhu. 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit znění Darovací smlouvy 
mezi Krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou na podporu zajištění vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 523.000,- Kč v přeloženém znění. 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční dar pro Město Žďár 
nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí 
a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2017 ve výši 
369.290,- Kč dle předloženého návrhu. 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit znění Darovací smlouvy 
mezi Krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou na podporu zájmových a sportovních aktivit 
dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení ve výši 369.290,- Kč v předloženém znění. 
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Finanční dar - speciální vzdělávací potřeby - popis 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 2/2017 konaného dne 28. 3. 2017 usnesením 
číslo 0150/02/2017/ZK rozhodlo dle Zásad ZK Vysočina poskytnout dar pro Město Žďár nad 
Sázavou ve výši 523.000,- Kč na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními 
vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2017. 
 
Odbor školství, kultury a sportu projednal způsob rozdělení finančních darů z Krajského úřadu 
Kraje Vysočina s panem místostarostou Ing. J. K.. 
 
Geneze případu 
Krajský úřad Kraje Vysočina v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně 
vzdělávací soustavy Kraje Vysočina každoročně převádí obcím v rámci své působnosti finanční 
dar z finančních prostředků ušetřených převodem vzdělávacích činností základních uměleckých 
škol a školských služeb středisek volného času z kraje pod obce. Pro Město Žďár nad Sázavou je 
pro rok 2017 přidělena částka 523.000,- Kč na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň se 
speciálními vzdělávacími potřebami.    
 
Návrh usnesení 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční dar pro Město Žďár 
nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň se 
speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2017 ve výši 523.000,- Kč dle předloženého návrhu. 
 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit znění Darovací smlouvy mezi 
Krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou na podporu zajištění vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 523.000,- Kč v přeloženém znění. 
 
Návrh řešení 
Po schválení finančního daru v radě a zastupitelstvu města bude částka 523.000,- Kč poukázána 
na jednotlivé příspěvkové organizace města dle předloženého návrhu:  
 
Rozdělení částky 523.000,- Kč na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními 
vzdělávacími potřebami dle počtu zdravotně handicapovaných žáků ZŠ uvedených ve statistických 
výkazech škol k 30. 9. předchozího kalendářního roku a jednotkové částky (15 000 Kč a 1 000 Kč 
na žáka dle druhu postižení).     
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 32.000,- Kč 
(2 případy x 1 000 Kč, 2 případy x 15 000 Kč)            
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 407.000,- Kč 
(32 případů x 1 000 Kč, 25 případů x 15 000 Kč) 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 47.000,- Kč 
(2 případy x 1 000 Kč, 3 případy x 15 000 Kč) 
    ZŠ Santini 0,- Kč 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 37.000,- Kč 
(7 případů x 1 000 Kč, 2 případy x 15 000 Kč) 
CELKEM 523.000,- Kč 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme schválit přijetí finančního daru z Krajského úřadu Kraje Vysočina a přerozdělit 
finanční částky podle předloženého návrhu na jednotlivé příspěvkové organizace města. 
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Finanční dar - školní sportoviště - popis 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 2/2017 konaného dne 28. 3. 2017 usnesením 
číslo 0151/02/2017/ZK rozhodlo dle Zásad ZK Vysočina poskytnout dar pro Město Žďár nad 
Sázavou ve výši 369.290,- Kč na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže 
v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2017.  
 
Odbor školství, kultury a sportu projednal rozdělení finančních darů z Krajského úřadu Kraje 
Vysočina s panem místostarostou Ing. J. K., který dle požadavků škol navrhovanou částku rozdělil 
dle předloženého návrhu. 
 
Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 15.000,- Kč 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 279.290,- Kč 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 15.000,- Kč 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 15. 000,- Kč 
 
Active – SVČ Žďár nad Sázavou 15.000,- Kč 
 
Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou 15.000,- Kč 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 15.000,- Kč 
CELKEM 369.290,- Kč       
 
Geneze případu 
Krajský úřad Kraje Vysočina v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně 
vzdělávací soustavy Kraje Vysočina každoročně převádí obcím v rámci své působnosti finanční 
dar z finančních prostředků ušetřených převodem vzdělávacích činností základních uměleckých 
škol a školských služeb středisek volného času z kraje pod obce. Pro Město Žďár nad Sázavou  
je to pro rok 2017 částka 369.290,- Kč na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže 
v prostorách škol a na školních sportovištích.  
 
Návrh usnesení 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční dar pro Město Žďár 
nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí  
a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2017 ve výši 
369.290,- Kč dle předloženého návrhu. 
 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit znění Darovací smlouvy mezi 
Krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí  
a mládeže v prostorách škol a školských zařízení ve výši 369.290,- Kč v předloženém znění. 
 
Návrh řešení 
Po schválení finančního daru v radě a zastupitelstvu města bude částka 369.290,- Kč poukázána 
dle výše předloženého návrhu na příspěvkové organizace města na podporu zájmových  
a sportovních aktivit. 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme schválit přijetí finančního daru z Krajského úřadu Kraje Vysočina a přerozdělit 
finanční částky podle předloženého návrhu na příspěvkové organizace města na podporu 
zájmových a sportovních aktivit.  
 
Do data odevzdání materiálu do RM nemáme vrácené z KÚ podepsané darovací smlouvy, proto 
jsou k materiálu předloženy smlouvy nepodepsané ze strany KÚ, podepsané smlouvy budou 
přiloženy k předkládanému materiálu až do ZM. 


