
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53 
 DNE: 14. 11. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 839/2016/ŠKS 

 

NÁZEV: 
Revokace usnesení 

 
 

 

ANOTACE: 
Jedná se o upravení části znění usnesení rady města ze dne 16. 5. 2016.  
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení rady města ze dne 16. 5. 2016, č. j. 
652/2016/ŠKS s tím, že se z uvedené první části usnesení vypouští slova „ze sponzoringu rady 
města“  a nahrazuje se slovy „z položky Dotační program Uvolněných zastupitelů“.   

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

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

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 
Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 
 

 

 



 

Název materiálu: Revokace usnsení  
 
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 konaly 2. července 2016. 
Vlaky byly vedeny parními lokomotivami s historickými vozy v dopoledních hodinách. 
Společnost městu Žďár nad Sázavou nabídla 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.   
 
Rada města žádost dne 16. 5. 2016 projednala a přijala níže uvedené 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. 
 
Ve schváleném usnesení je nutné upravit znění v jeho první části (zvýrazněná část). Slova 
„ze sponzoringu rady města“ je nutné nahradit slovy „z položky Dotační programu 
Uvolněných zastupitelů“  
     
Geneze případu 
Není  
 
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení.  
  
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení rady města ze dne 16. 5. 2016 č. j. 
652/2016/ŠKS s tím, že se z uvedené první části usnesení vypouští slova ze sponzoringu rady 
města  a nahrazuje se slovy z položky Dotační program Uvolněných zastupitelů.   
 
Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení rady města ze dne 16. 5. 2016 č. j. 
652/2016/ŠKS s tím, že se z uvedené první části usnesení vypouští slova ze sponzoringu rady 
města  a nahrazuje se slovy z položky Dotační program Uvolněných zastupitelů.   
 
Doporučení předkladatele 
Schválit návrh usnesení. 
 
Stanoviska  
Projednáno se starostou města Mgr. Z. Navrátilem a místostarostou města Ing. J. Klementem.
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