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Žádost o užití znaku města  
 

Anotace:  
Pan J. Š žádá radu města o možnost užití znaku města na CD nosiči „Venkovská kapela 2018“, 
kde by byl znak spolu s fotografií města Žďáru nad Sázavou na titulní straně CD nosiče. Polka 
Žďár nad řekou Sázavou bude titulní písní celého CD nosiče.  

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města panu J. Š, Březí nad Oslavou, který 
bude umístěn na přední straně CD nosiče spolu s fotografií města Žďáru nad Sázavou za účelem 
propagace města. 

 

 

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: 
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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: 
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Popis  
Pan J. Š. je hudebním skladatelem a kapelníkem dechové hudby Venkovská kapela.  Na letošní 
měsíc květen připravuje vydání nového CD nosiče se znakem a fotografií města Žďáru nad 
Sázavou na titulní straně, kdy titulní písní bude polka Žďár nad řekou Sázavou. Pan J. Š. 
z uvedených důvodů žádá radu města o možnost užití znaku města Žďáru nad Sázavou na 
připravovaném CD nosiči.   
 
Geneze případu 
Není. 
 
Návrh řešení 
Navrhuji schválit navržené usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města panu J. Š., který bude umístěn na přední 
straně CD nosiče spolu s fotografií města Žďáru nad Sázavou za účelem propagace města. 

Rada města po projednání neschvaluje užití znaku města panu J. Š., který bude umístěn na 
přední straně CD nosiče spolu s fotografií města Žďáru nad Sázavou za účelem propagace města. 

 
Doporučení předkladatele 

Navrhuji schválit užití znaku města panu J. Š., který bude umístěn na přední straně CD nosiče 
spolu s fotografií města Žďáru nad Sázavou za účelem propagace města. 

  
Stanoviska 
Projednáno se starostou města Mgr. Z. N.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






