
Financování DDM 
 

Od 1. 1. 2011 se obec Bystřice nad Pernštejnem stala zřizovatelem příspěvkových organizací 

DDM a ZUŠ, které na nás, dá se říci, pod pohrůžkou zrušení těchto organizací převedl Kraj 

Vysočina. Několik předchozích let jsme se tomu úspěšně bránili, v roce 2010 jsme však 

museli zabránit tomu, aby kraj tato zařízení zrušil. Nastala situace, že  pokud bychom si 

organizace nepřevzali, kraj by je opravdu pozavíral. Protože nechceme, aby děti byly na ulici, 

nezbylo nám, než tak učinit. 

Dala se očekávat pro město další finanční zátěž, ale tím, že v prvních letech nám kraj 

provozní prostředky kompenzoval, dalo se to unést. Poslední dva roky provoz DDM hradíme 

ze svého a přestává to být únosné. Přestože i nadále DDM plní nadregionální funkci, 

v letošním školním roce ho navštěvuje 145 dětí (z počtu 614) z ostatních obcí regionu, 

všechny náklady jdou k tíži naší obce. 

 

Kraj systémově přestal podporovat jednotlivé domy dětí a mládeže, ale finančně podporuje 

volnočasové aktivity ve všech obcích kraje, které zřizují základní školy. Tato systémová 

podpora jde tedy za žáky základních škol celého kraje, tedy i do Vašich obcí. 

V roce 2013 činil tento příspěvek na žáka základní školy 205,- Kč. Pro naši obec to byla 

částka 161 tis. Kč. V poměru k částce, která je vydávána jen na provoz DDM, na aktivity žáků 

ve školách již nezbývá, je to částka velmi malá. 

 

Obracíme se na Vás tedy se žádostí o dohodu na spoluúčasti financování provozu DDM.  

Navrhujeme obdobný postup, který jsme realizovali v době, kdy obce, které nezřizovaly 

základní školy, přispívaly obci, která školy zřizovala. Spolupodílely se tak na provozních 

nákladech ZŠ příspěvkem na žáka dané obce. 

Stejně bychom postupovali i nyní. Na základě seznamu žáků Vaší obce přihlášeného 

k docházce do DDM k 31.10. daného roku a přepočtených nákladů na 1 dítě Vám 

propočítáme příspěvek za každé dítě na provoz DDM. V příloze přikládáme seznam DDM 

v členění na děti dle jednotlivých obcí. 

 

 

 

   
Příspěvek města na provoz DDM 

2013 2014 

Roční příspěvek města v Kč 852 000 1 044 000 

Počet žáků celkem  522 614 

Příspěvek města na 1 dítě v 

Kč 
1 632 

1 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dojíždějící žáci ve šk. roce 2013/2014: 
 

Obec Počet žáků 

Albrechtice 1 

Blažejovice 1 

Blažkov 2 

Bobrová 1 

Bohuňov 10 

Bratrušín 2 

Dalečín 12 

Dolní Rožínka 7 

Domanín 4 

Doubravník 2 

Dvořiště 5 

Chlum 1 

Janovičky 1 

Karasín 3 

Koroužné 1 

Kovářová 2 

Kozlov 3 

Lesoňovice 4 

Lísek 9 

Lískovec 1 

Míchov 1 

Nedvědice 9 

Olešínky 3 

Písečné 7 

Pivonice 3 

Prosetín 1 

Rodkov 3 

Rovečné 1 

Rovné 5 

Rozsochy 11 

Rožná 7 

Smrček 1 

Strážek 2 

Štěpánov n. S. 6 

Ujčov 2 



Obec Počet žáků 

Unčín 3 

Věchnov 3 

Věžná 7 

Vír 11 

Vrtěžíř 1 

Zlatkov 2 

Zvole 3 

Ždánice 10 

Celkem 174 
 

 


