
 

 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 

 DNE: 25. 9. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1220/2017/ŠKS 

NÁZEV: 
 

Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou  

ANOTACE: 
Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou paní J. D. ze Žďáru nad 
Sázavou za mimořádnou statečnost a osobní hrdinství v období druhé světové války. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města udělit čestné občanství p. J. D., 
Žďár nad Sázavou, za mimořádnou statečnost a osobní hrdinství v období druhé světové války. 

 

  

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ 

Odbor majetkoprávní: Úsek tajemníka a správy MěÚ Odbor finanční: 

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

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŹÚ 

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: Technická správa budov města 

Zpracoval: 

     Odbor školství, kultury a sportu 
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Název materiálu: Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou 
 
Počet stran:   11 
Počet příloh:   0 
 
Popis:  

Odbor školství, kultury a sportu MÚ obdržel návrh pana M. R. ze Žďáru nad Sázavou na udělení 
čestného občanství ždárské rodačce, paní J. D. za mimořádnou statečnost  
a její osobní hrdinství v období druhé světové války. 

Paní J. D. již v letošním roce získala ocenění města Žďáru nad Sázavou. Toto ocenění je 
udělováno občanům města na základě návrhů občanů města Žďár nad Sázavou jako morální 
ocenění za významné zásluhy zpravidla v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, vědy  
a veřejného života. 

Na základě návrhu pana M. R. na udělení čestného občanství ždárské rodačce, paní J. D. si odbor 
ŠKS dovoluje navrhnout Radě města doporučit Zastupitelstvu města udělit čestné občanství paní 
J. D. za mimořádnou statečnost a její osobní hrdinství v období druhé světové války. 

Dle § 36 a § 84/2/r, zákona č. 128/2000 Sb. O obcích může obec udělit fyzickým osobám, které se 
významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství.  
 
Z veřejně dostupných zdrojů je zřejmé, že paní J. D. nebyla osobou uváděnou  
v § 2 resp. 3 zák. 451/1991 Sb.  
 
Stručný životopis paní J. D. 

Vzhledem k citlivým osobním údajům nebude tato část materiálu zveřejněna.    

 
Geneze případu 
Není  
 
Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou má možnost symbolicky ocenit ždárskou rodačku, paní J. 
D. za mimořádnou statečnost a její osobní hrdinství v období druhé světové války. 
 
Návrh řešení 
Doporučit zastupitelstvu města udělit čestné občanství ždárské rodačce, paní J. D. za mimořádnou 
statečnost a její osobní hrdinství v období druhé světové války. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města udělit čestné občanství p. J. D., Žďár 
nad Sázavou, za mimořádnou statečnost a osobní hrdinství v období druhé světové války 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučit zastupitelstvu města udělit čestné občanství ždárské rodačce, paní J. D. za mimořádnou 
statečnost a její osobní hrdinství v období druhé světové války. 
 
Stanoviska  
Žádost byla projednána se starostou města Žďáru nad Sázavou.


