
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 91 

 DNE: 11. 6. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1584/2018/ŠKS 

 

NÁZEV: 
 

Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2018 

 

ANOTACE: 

Finanční dary Kraje Vysočina městu Žďár nad Sázavou – na podporu vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže 
v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2018. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční dar Kraje Vysočina 
městu Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských 
zařízení a na školních sportovištích na rok 2018 ve výši 704 782,- 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 vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže 
v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2018 ve výši  
704 782,- Kč v předloženém znění. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 

Mgr. B. L. 
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Ná Název materiálu:  Finanční dary z Kraje Vysočina na rok 2018 

 
Počet stran: 2 

 Počet příloh: 2   
 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 2/2018 dne 27. 3. 2018 usnesením číslo 
0357/02/2018/ZK rozhodlo dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 6. 2. 2018 poskytnout 
dar pro město Žďár nad Sázavou ve výši 704 782,- Kč na podporu vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí  
a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2018. 
 
Odbor školství, kultury a sportu projednal způsob rozdělení finančních darů 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 uspořených převodem vzdělávacích činností z kraje na obce. 
Do roku 2017 byly finanční prostředky z Kraje Vysočina poskytovány formou dvou smluv. Jedna 
smlouva na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami a 
druhá smlouva na podporu zájmových a sportovních aktivit. Od letošního roku platí nové Zásady 
Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na 
podporu obcí při zabezpečování vzdělávání ze dne 6. 2. 2018. Na základě těchto zásad je 
zpracována pouze jedna darovací smlouva. 
Pro město Žďár nad Sázavou je pro rok 2018 přidělena částka 704 782,- Kč, z toho na podporu 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami částka 340 000,- Kč a na podporu 
zájmových a sportovních aktivit částka 364 782,- Kč.    
 
 
Návrh řešení 
Po schválení finančního daru v radě a zastupitelstvu města bude částka 704 782,- Kč poukázána 
na jednotlivé příspěvkové organizace města dle předloženého návrhu:  
 
Rozdělení částky 340 000,- Kč na podporu zajištění vzdělávání žáků 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, 5 000 Kč a 1 000 Kč 
na žáka dle druhu postižení).     
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 31 000,- Kč 
(11 vykázaných žáků x 1 000 Kč, 4 vykázaní žáci x 5 000 Kč)            
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 244 000,- Kč 
(34 vykázaných žáků x 1 000 Kč, 27 vykázaných žáků x 5 000 Kč, 
 5 vykázaných žáků x 15 000) 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 35 000,- Kč 
(15 vykázaných žáků x 1 000 Kč, 4 vykázaní žáci x 5 000 Kč) 
    ZŠ Santini 0,- Kč 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 30 000,- Kč 
(15 vykázaných žáků x 1 000 Kč, 3 vykázaní žáci x 5 000 Kč) 
CELKEM 340 000,- Kč 
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Rozdělení částky 364 782,- Kč na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže 
v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích:   
 
Odbor školství, kultury a sportu projednal rozdělení finančních darů 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 20 000,- Kč 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 20 000,- Kč 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6  20 000,- Kč 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 244 782,- Kč 
 
Active – SVČ Žďár nad Sázavou  20 000,- Kč 
 
Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou 20 000,- Kč 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35  20 000,- Kč 
CELKEM 364 782,- Kč       
 
 
Návrh usnesení 
 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční dar Kraje Vysočina 
městu Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na 
podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení 
a na školních sportovištích na rok 2018 ve výši 704 782,- 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 vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách 
škol a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2018 ve výši  
704 782,- Kč v předloženém znění. 
 
 
 
Návrh řešení 
 
Po schválení finančního daru v radě a v zastupitelstvu města bude částka 704 782,- Kč poukázána 
dle výše předloženého návrhu na školské příspěvkové organizace města na podporu vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí  
a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích.  
 
Doporučení předkladatele 
 
Doporučujeme schválit přijetí finančního daru Kraje Vysočina a přerozdělit finanční částku podle 
předloženého návrhu na školské příspěvkové organizace města na podporu vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže 
v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích.  
 
Do data odevzdání materiálu do RM nemáme z KÚ vrácenou podepsanou darovací smlouvu, proto 
je k materiálu předložena pouze smlouva nepodepsaná, podepsaná smlouva bude přiložena 
k předkládanému materiálu až do ZM. 
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DAROVACÍ SMLOUVA 

(§ 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
 
 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: , členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem:  Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupená:  Zdeňkem Navrátilem, starostou 
IČO:  00295841 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu: 9005-0000424751/0100 
(dále jen „obdarovaný“;  
dárce a obdarovaný společně též „smluvní strany“) 
 
 
Naplňujíce „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z 

kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání“ č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018, 

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu: 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 704 782, Kč (dále jen „dar“) 

a obdarovaný tento dar do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

Čl. II 

1) Dárce prohlašuje, že na daru uvedeném v Čl. I neváznou žádná práva třetích osob.  

 
2) Dárce zašle dar obdarovanému do 31. 8. 2018 na bankovní účet obdarovaného uvedený 

v záhlaví této smlouvy. 

Čl. III 

1) Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z bankovního účtu dárce 
ve prospěch bankovního účtu obdarovaného. 

 
2) Obdarovaný se zavazuje nakládat s darem tak, aby nepoškodil dobré jméno dárce. 

Čl. IV 

1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro dárce 

a jedno pro obdarovaného. 
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2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků postupně číslovaných 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

4) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

 
5) O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 27. 3. 2018 

usnesením č. 0357/02/2018/ZK. 
 

6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 

smluv. 
 

7) Obdarovaný výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v informačním systému veřejné 

správy – Registru smluv zajistí dárce. 
 
 
V Jihlavě dne …………    V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
  ...............................   ...............................  
 za dárce za obdarovaného 
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