
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 19 

 DNE: 29. 7. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 291/2019/ŠKS 

 

NÁZEV: 
Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2019 

 
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 2019. 
 

 
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 2019 ve výši 728 257,- 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 2019 ve výši  
728 257,- Kč v předloženém znění.  
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Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 2/2019 dne 19. 3. 2019 usnesením číslo 
0144/02/2019/ZK rozhodlo dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 6. 2. 2018 
poskytnout dar pro město Žďár nad Sázavou ve výši 728 257,- 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 2019. 
 
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 roku 2018 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 2019 přidělena částka 728 257,- Kč, z toho na 
podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami částka 360 000,- Kč a na 
podporu zájmových a sportovních aktivit částka 368 257,- Kč.    
 
Návrh řešení 
Po schválení finančního daru v radě a zastupitelstvu města bude částka 728 257,- Kč 
poukázána na jednotlivé příspěvkové organizace města dle předloženého návrhu:  
 
Rozdělení částky 360 000,- 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 30 000,- Kč 
(10 vykázaných žáků x 1 000 Kč, 4 vykázaní žáci x 5 000 Kč)            
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 252 000,- Kč 
(37 vykázaných žáků x 1 000 Kč, 25 vykázaných žáků x 5 000 Kč, 
 6 vykázaných žáků x 15 000) 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 37 000,- Kč 
(15 vykázaných žáků x 1 000 Kč, 4 vykázaní žáci x 5 000 Kč) 
    ZŠ Santini 2 vykázaní žáci x 1 000 Kč 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 41 000,- Kč 
(21 vykázaných žáků x 1 000 Kč, 4 vykázaní žáci x 5 000 Kč) 
 
CELKEM 360 000,- Kč 
 



 
 

Rozdělení částky 368  257,- 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 20 000,- Kč 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35  248 257,- Kč 
 
Active – SVČ Žďár nad Sázavou  20 000,- Kč 
 
Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou 20 000,- Kč 
 
CELKEM 368 257,- 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 2019 ve výši 728 257,- 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 2019 ve 
výši 728 257,- Kč v předloženém znění. 
 

Návrh řešení 

Po schválení finančního daru v radě a v zastupitelstvu města bude částka 728 257,- 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.  
 


