
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
40. Rady města

konané dne 10.5.2021

Dar Kraje Vysočina na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání

Radě města je předkládána ke schválení darovací smlouva Kraje Vysočina na poskytnutí finančního daru 
ve výši 178 455,- Kč, a to podle Zásad 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. 
Návrh město obdrželo 5.5.2021 s tím, že by měl být dar poskytnut do 30.8.2021. 

§102 odst. 3 zákona o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 jako dárcem a 
městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, IČ: 00294900 jako obdarovaným, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 178 455,- Kč.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení nedaňových příjmů a současně navýšení odvětví sport a 
zájmová činnost o částku 178.455,- Kč.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: Odbor ŠKSV po projednání s Ing.Vlčkem a p. M. Popelkovou doporučuje 
schválit darovací smlouvu Kraje Vysočina na poskytnutí finančního daru.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Kraj Vysočina poskytuje každoročně dle Zásad Zastupitelstva Kraje 
Vysočina na podporu převodů vzdělávacích činností z kraje na obce a na 
podporu obcí při zabezpečování vzdělávání ze dne 6.2.2018 č. 02/18 
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finanční dar obcím na zájmové a sportovní aktivity dětí. Použití daru je 
plně v kompetenci zřizovatele škol a školských zařízení.

V předchozích letech byly tyto finanční prostředky použity k plánovaným 
sportovním a zájmovým aktivitám jednotlivých škol:
v roce 2016 na vybavení dvora 2.ZŠ sportovními prvky
v roce 2017 na vybavení dětských hřišť
v roce 2018 na hrací prvky v Relaxačním parku Bezděčka
v roce 2019 vybavení dětských hřišť herními prvky vč. dalších úprav 
lokality ploch za Billou - relaxační park Bezděčka
v roce 2020 na obměnu a doplnění mobiliáře na dětských hřištích v 
NMNM.

Materiál obsahuje: Příloha - Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina (Veřejná)
Příloha - Darovací smlouva (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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