
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 20 

 DNE: 26.8.2019 JEDNACÍ ČÍSLO:   318/2019/4.ZŠ 

 

NÁZEV: 
 

Přijetí darů 

 

ANOTACE: 
 
 Žádost o přijetí peněžních darů dle Pravidel pro PO na podporu sportovních a kreativních činností 
školy a tisku školního kalendáře celkové výši 22 500 Kč. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 přijetí 
peněžních darů na podporu sportovních a kreativních činností školy a tisku školního kalendáře. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy 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: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Ing. Dominika Paulová 

Předkládá: 

PaedDr. Jaroslav Ptáček 

 



Název materiálu: Přijetí darů 
 
Počet stran: 2 
Počet příloh: 5 
 
 
Popis 
Základní škola, Švermova 4 žádá o schválení přijetí darů: 
od firmy Petrast, a.s., Vodaservis s.r.o. a Davida Kršky na zajištění tisku školního kalendáře, 
od Kraje Vysočina na podporu tvůrčí činnosti z Merkuru  
a přijetí daru na podporu sportovních aktivit školy, který vyhráli žáci II. stupně naší školy 
v cyklistickém závodě Memoriálu JUDr. Ferdinanda Bušty (za 2. místo). 
Škola žádá o přijetí darů celkem ve výši 22 500 Kč. 
 
 
Geneze případu 

 Zdůvodnění: Možnost realizovat více žákovských aktivit. 

 Srovnání s předchozím stavem – každoročně je tento způsob přijímání darů schvalován. 

 Možný další vývoj – i nadále pokračovat 

 Dopady nebo rizika jednotlivých návrhů nejsou.  

 
 
Návrh řešení 

 Rada města po projednání schvaluje Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 přijetí 

peněžních darů na podporu sportovních a kreativních činností školy a zajištění tisku 

školního kalendáře. 

 
 
Doporučení předkladatele 

 Doporučujeme Radě města schválit přijetí peněžních darů Základní školou Žďár nad 

Sázavou, Švermova 4 na podporu sportovních a kreativních činností školy a zajištění tisku 

školního kalendáře. 

  

 
 
 
Stanoviska  
Místostarosta, vedoucí finančního odboru a vedoucí odboru školství nemají výhrady. 
 


