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NÁZEV: 
 

Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2020 
 

 

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 2020. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí finančního daru 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 2020 ve výši 691 729,- Kč dle předloženého návrhu. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 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 2020 ve výši 691 729,- Kč v předloženém znění. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 
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Odbor školství, kultury, sportu a marketingu 
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Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 2/2020 dne 17. 3. 2020 usnesením číslo 
0139/02/2020/ZK rozhodlo dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 6. 2. 2018 poskytnout 
dar pro město Žďár nad Sázavou ve výši 691 729,- Kč na podporu vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí  
a mládeže v roce 2020. 
 
Odbor školství, kultury, sportu a marketingu projednal způsob rozdělení finančních darů Kraje 
Vysočina s panem místostarostou Ing. Josefem Klementem. 
 
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. 
Pro město Žďár nad Sázavou je pro rok 2020 přidělena částka 691 729,- Kč, z toho na podporu 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami částka 331 000,- Kč a na podporu 
zájmových a sportovních aktivit částka 360 729,- Kč.    
 
 
Návrh řešení 
Po schválení finančního daru v zastupitelstvu města bude částka 691 729,- Kč poukázána na 
jednotlivé příspěvkové organizace města dle předloženého návrhu:  
 
Rozdělení částky 331 000,- 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 
(16 vykázaných žáků x 1 000 Kč, 3 vykázaní žáci x 5 000 Kč)            
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 206 000,- Kč 
(36 vykázaných žáků x 1 000 Kč, 19 vykázaných žáků x 5 000 Kč, 
 5 vykázaných žáků x 15 000) 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 51 000,- Kč 
(16 vykázaných žáků x 1 000 Kč, 5 vykázaní žáci x 5 000 Kč) 
    ZŠ Santini: 5 vykázaných žáků x 1 000 Kč, 1 vykázaný žák x 5 000 Kč)  
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 43 000,- Kč 
(28 vykázaných žáků x 1 000 Kč, 3 vykázaní žáci x 5 000 Kč) 
 
CELKEM 331 000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Rozdělení částky 360 729,- Kč na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže 
v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích:   
 
Odbor školství, kultury, sportu a marketingu projednal rozdělení finančních darů Kraje Vysočina 
s panem místostarostou Ing. Josefem Klementem, 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 2 240 729,- 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  20 000,- Kč 
 
Active – SVČ Žďár nad Sázavou  20 000,- Kč 
 
Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou 20 000,- Kč 
 
CELKEM 360 729,- Kč       
 
 
Návrh usnesení 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 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 2020 ve výši 691 729,- Kč dle předloženého návrhu. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 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 2020 ve výši 691 729,- Kč v předloženém znění. 
 
 
 
Návrh řešení 
 
Po schválení finančního daru v zastupitelstvu města bude částka 691 729,- 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.  
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DAROVACÍ SMLOUVA 
(§ 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 

 
 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, 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 
zastoupené:  Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, 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 691 729, 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. 2020 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 17. 3. 2020 

usnesením č. 0139/02/2020/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 
 



 
 

 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina  

 
 
 

 
 

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 
 
 

č. 02/18 
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Čl. 1  
Úvodní ustanovení  

 

1) Kraj Vysočina (dále jen „kraj“) veden snahou podpořit obce, které se rozhodnou 

zabezpečovat, anebo již zabezpečují, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a podpořit obce při zabezpečování zájmového vzdělávání dětí a mládeže, vydává tyto „Zásady 

Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na 

podporu obcí při zabezpečování vzdělávání” (dále jen „Zásady“). Celková výše úspor nákladů 

na provoz převedených příspěvkových organizací je prostřednictvím těchto zásad 

přerozdělena obcím. 

2) Záměr podpořit převod kompetencí v oblasti zabezpečení vzdělávacích činností základních 

škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a podporu 

obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků je v souladu s programovými dokumenty: 

a) Program rozvoje Kraje Vysočina – Opatření 1.3: Regionální školství, 

b) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016  

Úkol B. 4, Opatření č. 2. 

3) Záměr podpořit obce při zabezpečování zájmového vzdělávání dětí a mládeže je v souladu 

s programovými dokumenty:  

a) Program rozvoje Kraje Vysočina – Opatření 2.7: Volnočasové aktivity, 

b) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016 

Úkol A. 8, Opatření č. 5. 

 

Čl. 2  
Působnost Zásad  

 

1) Tyto Zásady se vztahují na poskytování prostředků z rozpočtu kraje: 

a) na podporu převodů vzdělávacích činností základních škol vzdělávajících žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, základních škol speciálních a středních škol s obory 

vzdělání Praktická škola (dále jen „Praktická škola“) z kraje na obce, 

b) na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami v základních školách, základních školách speciálních a Praktických školách 

zřizovaných obcemi, 

c) na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských 

zařízeních a na školních sportovištích. 
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Čl. 3  
Podpora převodů vzdělávacích činností základních škol a základních škol speciálních 

z kraje na obce 

 

1) V roce, v němž obec převezme od kraje vzdělávací činnosti základní školy, základní školy 

speciální nebo Praktické školy, které dosud vykonávala příspěvková organizace kraje (dále 

jen příspěvková organizace kraje), jí kraj poskytne dar ve výši 90 % ze schváleného 

příspěvku na provoz této příspěvkové organizace kraje v roce předcházejícímu převodu. 

V následujícím roce jí kraj poskytne dar ve výši 30 % z téhož základu. V případě, že obec 

převezme vzdělávací činnosti základní školy, základní školy speciální nebo Praktické školy 

k jinému datu než 1. 1., obdrží v tomto roce pouze poměrnou část daru odpovídající době, 

po kterou je činnost zajišťována právnickou osobou zřizovanou obcí. V dalších letech bude 

dar obci poskytován podle Čl. 4 těchto Zásad. 

2) K datu převzetí vzdělávacích činností základní školy, základní školy speciální nebo 

Praktické školy od kraje obcí daruje kraj obci movitý i nemovitý majetek ve správě nebo 

v majetku této příspěvkové organizace kraje. 

3) K datu převzetí vzdělávacích činností základní školy, základní školy speciální nebo 

Praktické školy od kraje obcí poskytne kraj obci dar ve výši rovné konečnému stavu 

prostředků v peněžních fondech této příspěvkové organizace kraje. 

4) Proces převodu vzdělávací činnosti konkrétní příspěvkové organizace kraje z kraje na obec 

podléhá projednání v orgánech kraje. 

 

Čl. 4 

Podpora obcí při zabezpečování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

(1) Finanční prostředky jsou obci poskytnuty formou daru. 

(2) Dar může být poskytnut obci se sídlem v kraji, která zřizuje právnickou osobu vykonávající 

činnost základní školy, základní školy speciální nebo Praktické školy, s výjimkou obce, která 

ve stejném roce obdrží dar ve výši 90 % dle č. 3 odst. 1 těchto Zásad na částečnou 

kompenzaci provozních nákladů po převzetí vzdělávacích činností základní školy, základní 

školy speciální nebo Praktické školy, a s výjimkou obce, v níž sídlí základní škola nebo 

základní škola speciální zřízená krajem nebo která je místem, kde jsou vykonávány 

vzdělávací činnosti těchto škol (netýká se krajem zřizovaných škol při zdravotnických 

zařízeních a při ústavech sociálních péče). 

(3) Celková výše finančního daru, poskytnutého od roku 2019, bude jednotlivé obci stanovena 

jako součin jednotkové částky počtu žáků diagnostikovaných/rediagnostikovaných po 1. 9. 
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2016 a kterým byla již přiznána podpůrná opatření 2. – 5. stupně podle § 16 školského 

zákona uvedených ve statistických výkazech škol k 30. 9. předchozího kalendářního roku. 

(4) Celková výše finančního daru, poskytnutého v roce 2018, bude jednotlivé obci stanovena 

jako součin jednotkové částky celkového počtu zdravotně handicapovaných žáků 

uvedených ve statistických výkazech škol k 30. 9. předchozího kalendářního roku. 

(5) Jednotková částka: 

a) na žáka s mentálním středně těžkým, těžkým a hlubokým postižením činí 15 000 Kč;  

b) na žáka se souběžným postižením více vadami a autismem činí 5 000 Kč; 

c) na žáka s ostatním mentálním postižením, sluchovým postižením, zrakovým postižením, se 

závažnými vadami řeči, těžkým tělesným postižením a závažnými vývojovými poruchami 

chování činí 1 000 Kč. 

(6) Na finanční krytí podpory bude využita část prostředků uspořených převodem vzdělávací 

činnosti z kraje na obce dle čl. 3 těchto Zásad. Tyto prostředky mohou být v případě potřeby 

doplněny zdroji z rozpočtu kraje. 

(7) Dar bude obcím poskytnut do 31. srpna příslušného kalendářního roku. 

 

Čl. 5 

Podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských 
zařízení a na školních sportovištích 

 

(1) Finanční prostředky jsou obci poskytnuty formou daru. 

(2) Dar může být poskytnut pouze obci v kraji, která je zřizovatelem právnické osoby 

vykonávající činnost základní školy nebo základní školy speciální.  

(3) Předpokládaná částka v rozpočtu kraje na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a 

mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích je 7 735 000 Kč 

na kalendářní rok. Tato částka odpovídá celkové výši úspor nákladů na provoz 

příspěvkových organizací vykonávajích činnost základních uměleckých škol a středisek 

volného času, které byly převedeny z kraje na obce.  

(4) Částka uvedená v čl. 5 odst. 2 těchto Zásad bude konkrétní obci stanovena podle počtu 

žáků v jí zřizovaných základních školách a základních školách speciálních. Pro výpočet 

budou použity údaje uvedené ve statistických výkazech k 30. 9. předchozího kalendářního 

roku. 

(5) Dar bude obci poskytnut pouze v případě, že dosáhne nejméně 500 Kč. 

(6) Dar bude obcím poskytnut do 31. srpna příslušného kalendářního roku. 
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Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 

Kraje Vysočina. 

(2) Tyto Zásady ruší: 

a) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích činností 

základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce 

a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení 

a na školních sportovištích č. 04/10 projednané na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina 

dne 11. 5. 2010 a schválené usnesením č. 0213/03/2010/ZK,  

b) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních 

škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na 

podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků č. 05/10, projednané na jednání 

Zastupitelstva kraje Vysočina dne 11. 5. 2010 a schválené usnesením 0214/03/2010/ZK. 

(3) Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Kraje Vysočina. 

(4) Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 6. 2. 2018 a schváleny 

usnesením 2360/01/2018/ZK. 

 

 

V Jihlavě dne 6. 2. 2018 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman kraje  




