
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍ CH ÚDAJŮ  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 42 
 DNE: 16. 5. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO:   652/2016/ŠKS 

NÁZEV: 
Žádost společnosti České dráhy a.s. 

ANOTACE: 
Žádost společnosti České dráhy a.s. o pomoc při úhradě výdajů u příležitosti tradičních oslav 
Pernštejnského hrabství v Nedvědici a na hradě Pernštejně dne 2. 7. 2016.  

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje výdaje za reklamu ve výši 10 000,- Kč společnosti České 
dráhy a.s. na oslavy Pernštejnského hrabství v Nedvědici a na hradě Pernštejně dne 2. 7. 2016.  
Faktura bude uhrazena ze sponzoringu rady města.  
 
Rada města schvaluje užití znaku města Žďár nad Sázavou společnosti České drány a.s. na 
reklamní materiály oslav Pernštejnského hrabství v Nedvědici a na hradě Pernštejně, které se 
budou konat dne 2. 7. 2016. 
SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):  

Starosta města: Místostarosta města:  
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Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Tajemník MěÚ: 

Poznámka: 

Zpracoval: 

              Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 



 
 

Název materiálu:    Žádost společnosti České dráhy a.s. 
Počet stran:    1 
Počet příloh: 1    
 
Popis 
Vedení společnosti České dráhy a.s. svým dopisem ze dne 28. 4. 2016 požádalo město Žďár nad 
Sázavou o spolupráci a pomoc s úhradou nákladů na tradiční oslavy Pernštejnského panství 
v Nedvědici a na blízkém hradě Pernštejně, které se budou konat 2. července 2016. U příležitosti 
těchto oslav společnost připravila jízdu pěti parních vlaků, které vyjedou na trase: 
 

 Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Nedvědice a zpět 
 Brno hl. n. – Kuřim – Tišnov – Nedvědice – Bystřice nad Pernštejnem – Nedvědice a zpět 

 
Tyto vlaky budou vedeny parními lokomotivami s historickými vozy v dopoledních hodinách. 
Společnost městu Žďár nad Sázavou nabízí možnost propagace města na jejich mediálních 
nosičích: umístění znaku města na plakátech k akci, umístění informačních materiálů Žďáru nad 
Sázavou přímo do vlaku.  
Po projednání předkládaného materiálu se starostou města je navrhována částka ve výši 10 000,- 
Kč, která by byla použita na úhradu zhotovení a umístění reklamních materiálů k připravované 
akci.   
 
Geneze případu 
Není  
 
Návrh řešení 
Uhradit náklady na reklamu žadateli do výše 10 000,- Kč, prezentovat město Žďár nad Sázavou na 
reklamních materiálech a plochách na oslavách Pernštejnského panství v Nedvědici a na blízkém 
hradě Pernštejně, které se budou konat 2. července 2016. Schválit možnost použití znaku města 
Žďáru nad Sázavou na reklamní materiály na tyto oslavy.  
 
Doporučení předkladatele 
Uhradit náklady na reklamu do výše 10 000,- Kč společnosti České dráhy a.s., prezentovat město 
Žďár nad Sázavou na reklamních materiálech a plochách na oslavách Pernštejnského panství 
v Nedvědici a na blízkém hradě Pernštejně, které se budou konat 2. července 2016. Schválit 
možnost použití znaku města Žďáru nad Sázavou na reklamní materiály na tyto oslavy 
 
Návrh usnesení: 
Rada města po projednání schvaluje výdaje za reklamu ve výši 10 000,- Kč společnosti České 
dráhy a.s. na oslavy Pernštejnského hrabství v Nedvědici a na hradě Pernštejně dne 2. 7. 2016.  
Faktura bude uhrazena ze sponzoringu rady města.  
 
Rada města schvaluje užití znaku města Žďár nad Sázavou společnosti České drány a.s. na 
reklamní materiály oslav Pernštejnského hrabství v Nedvědici a na hradě Pernštejně, které se 
budou konat dne 2. 7. 2016. 
 
Rada města po projednání neschvaluje výdaje za reklamu ve výši 10 000,- Kč společnosti České 
dráhy a.s. na oslavy Pernštejnského hrabství v Nedvědici a na hradě Pernštejně dne 2. 7. 2016.  
Faktura bude uhrazena ze sponzoringu rady města.  
 
Rada města neschvaluje užití znaku města Žďár nad Sázavou společnosti České drány a.s. na 
reklamní materiály oslav Pernštejnského hrabství v Nedvědici a na hradě Pernštejně, které se 
budou konat dne 2. 7. 2016. 
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Stanoviska  
Materiál byl projednán se starostou města Mgr. Z. Navrátilem. 
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na pocatku cervence se uskutecnr jiz tradicnr oslavy Pernstejnskeho panstvl v Nedvedici a na bHzkem 
hrade Pernstejne. V sobotu 2. cervence jsme pi'ipravili u pi'llezitostr techto oslav opet jlzdy parnlch vlaku, 
ktere vyjedou v trase: 

• HavHckuv Brod - Zdar nad Sazavou - Nove mesto na Morave - Nedved ice a zpet. 
• Brno hi. n. - Kui'im - Tisnov- Nedvedice- Bystrice nad Perstejnem - Nedvedice a zpet. 

Vlaky budou vedeny v dopolednlch hodinach do centra oslav, zpet navstevniky odvezou odpoledne. Akce 
se muze pochlubit velkym zajmem siroke vei'ejnosti a pi'edpokladame, ze tomu pi'i letosnlch oslavach 
nebude jinak. Vlaky budou vedeny historickymi parnfmi lokomotivami s historickymi vozy. Cllem teto 
pi'itazlive akce je nejen navstevnlky pobavit, ale ve vazbe na ekologickou dopravu propagovat mista, 
kudy parnr vlak pojede. 

Akci poskytujeme sirokou medialni podporu, ktera oslovi nejen stovky pi'lmych ucastniku jlzd, ale i dalsl 
desetitisice lidL Nablzlme Vam zviditelneni v nasich medialnich nosicich k akci: umisteni znaku mesta na 
plakatech k akci a pruvodcich pro cestujici ve vlaku, umistenr informacnich materialu Zd'aru nad Sazavou 
pi'imo do vlaku, ci prolink z webove stranky Pernstejnskych slavnostr na portale Co na stranky mesta. 
Zviditelneni parteru akce v nasich medialnich nosicich tak umoznuje jejich sirokou prezentaci. 

V souvislosti s temito slavnostnlmi jizdami si i Vas dovoluji pozadat o spolupraci. Naklady na vedeni vlaku 
s historickymi vozidly jsou vyrazne vyssi, nez naklady vedeni standardnich vlaku a navlc tyto vlaky 
nejsou soucastr zavazku vei'ejne sluzby s hrazenim ,ztraty" Jihomoravskym krajem. Jelikoz ocekavane 
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trzby nepokryji naklady na jizdy vlaku a hospodai'eni v tomto pripade musi byt alespori vyrovnane, 
musime tento schodek pokryt pomoci sponzorskych pi'lspevku. Dovoluji si tedy i Vas, stejne jako okolni 
obce, pozadat o financnf pi'ispevek, ktery by pomohl docflit castky, potrebne k zajisteni vyrovnaneho 
rozpoctu akce. 

Dekuji. 

S pozdravem 
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