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NÁZEV: 
 

Čarodějnická show – spotřeba dřeva  
 

 

ANOTACE: 
Na základě změny „Zákona o dřevě“ je každoročně schvalováno v radě města použití dřeva 
z městských lesů k danému účelu. Spotřebitel dřeva musí uhradit DPH ve výši 21 % ze 
spotřebovaného objemu dřeva. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje spotřebu dřeva z městských lesů v objemu do 21 m3 na 
kulturní akci pro veřejnost - Čarodějnická show, která se konala ve Žďáře nad Sázavou ve 
víceúčelovém areálu na Libušíně dne 30. 4. 2017.  
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Projektový koordinátor: Krizové řízení: Technická správa budov města 
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Popis – Čarodějnická show 
Město Žďár nad Sázavou každoročně pořádá kulturní akci pro veřejnost pod názvem Čarodějnická 
show. V letošním roce se tato akce konala v neděli 30. 4. 2017 ve víceúčelovém areálu Libušín. 
Program je vždy sestaven ve spolupráci s PO ACTIVE SVČ a je koncipován především pro děti. 
Součástí programu jsou soutěže pro děti, ukázky vystoupení tanečních kroužků příspěvkové 
organizace ACTIVE SVČ, soutěž MISS ČARODĚJNICE, krátká diskotéka pro děti  
a vyvrcholením celé akce je slavnostní zapálení vatry a ohňostroj. Pro dospělé je připraveno 
bohaté občerstvení.  
Na stavbu vatry bylo vždy dodáno dřevo z městských lesů, slavnostní vatru stavěli zaměstnanci 
z pracovní skupiny MÚ. Na základě změny „Zákona o dřevě“ je nutné nechat radou města 
každoročně schválit použití dřeva z městských lesů k danému účelu. Spotřebitel daného množství 
dřeva (v tomto případě odbor ŠKS) bude muset uhradit DPH ve výši 21 % z daného množství.  
Na základě předaných podkladů od Ing. K. L., které jsem obdržela 15. 5. 2017 činila celková 
částka za spotřebované dřevo 17 100 Kč, z této částky činí DPH 3 591 Kč.  
 
Z uvedeného důvodu je tento materiál předložen radě města ke schválení.        
 
Geneze případu 
Úhrada DPH ze spotřebovaného dřeva z městských lesů na akci Čarodějnická show je v RM 
schvalována každoročně.   
 
Návrh řešení 
Schválit spotřebu dřeva z městských lesů v objemu do 21 m3 na kulturní akci pro veřejnost - 
Čarodějnická show, která se konala ve Žďáře nad Sázavou ve víceúčelovém areálu na Libušíně 
dne 30. 4. 2017.  
 
Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání schvaluje spotřebu dřeva z městských lesů v objemu do 21 m3 na 
kulturní akci pro veřejnost - Čarodějnická show, která se konala ve Žďáře nad Sázavou ve 
víceúčelovém areálu na Libušíně dne 30. 4. 2017.  

Rada města po projednání neschvaluje spotřebu dřeva z městských lesů v objemu do 21 m3 na 
kulturní akci pro veřejnost - Čarodějnická show, která se konala ve Žďáře nad Sázavou ve 
víceúčelovém areálu na Libušíně dne 30. 4. 2017.  

Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit spotřebu dřeva z městských lesů v objemu do 21 m3 na kulturní akci pro 
veřejnost - Čarodějnická show, která se konala ve Žďáře nad Sázavou ve víceúčelovém areálu na 
Libušíně dne 30. 4. 2017.  
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s Ing. K. L. – pracovníkem oddělením městských lesů  
a rybníků.    
 
 
 
 
 
 
 
 


