
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 13 
 DNE: 31. 3. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO:   13/2016/ŠKS/14 

NÁZEV: 
Jednací řád Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou 

ANOTACE: 
Schválení znění Jednacího řádu Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou.  
 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Jednací řád „Výboru pro udělování ocenění města 
Žďáru nad Sázavou“ v předloženém znění 
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Popis 
Od letošního roku platí nová Pravidla udělování ceny města Žďáru nad Sázavou (dále jen 
Pravidla), která byla schválena v ZM dne 17. 12. 2016. Ocenění dle těchto Pravidel je udělováno 
občanům města Žďár nad Sázavou jako morální ocenění za významné zásluhy zpravidla v těchto 
oblastech: 

a. kultura; 
b. sport; 
c. vzdělávání; 
d. věda; 
e. veřejný život. 

Návrh nominací na ocenění občanů pro letošní rok bylo možné zasílat do konce února 2016. 
Návrhy na udělení ocenění budou ze strany OŠKS předloženy Výboru pro udělování ocenění 
města Žďáru nad Sázavou (dále jen Výbor), který provede výběr z předložených návrhů na udělení 
ocenění a předloží jej radě města k projednání. Rada města návrhy Výboru projedná a následně 
předloží tyto návrhy zastupitelstvu města k rozhodnutí o udělení ocenění, které bude zpravidla 
předáváno v průběhu měsíce června na slavnostním ceremoniálu.  
První jednání Výboru je plánováno na měsíc duben, proto je předložen zastupitelstvu města 
k projednání Jednací řád Výboru k jeho projednání a schválení.  
 
 
Geneze případu 
Usnesení ZM dne 17. 12. 2015: 
Pravidla ocenění osobností města Žďáru nad Sázavou 
Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla udělování ceny města Žďáru nad Sázavou v předloženém 
znění. 
 
Usnesení ZM ze dne 25. 2. 2016: 
Zřízení Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a jmenování jeho členů 
Zastupitelstvo města zřizuje Výbor po udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou. 
Zastupitelstvo města rozhoduje, že předseda a členové Výboru pro udělování ocenění města Žďáru 
nad Sázavou budou voleni veřejným hlasováním. 
Zastupitelstvo města volí do funkce předsedy Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou 
pana PhDr. Zdeňka Kulhánka. 
Zastupitelstvo města volí tyto členy Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou: 
pana Ing. Vladimíra Novotného, pana Stanislava Růžičku, pana Ing. Petra Stočka, pana PaedDr. 
Jaroslava Ptáčka, pana Rostislava Dvořáka a pana Ing. Vlastimila Forsta. 
Za činnost ve Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou nenáleží  členům  žádná 
odměna. 
 
Návrh řešení 
Schválit Jednací řád „Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou“ v předloženém 
znění. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Jednací řád „Výboru pro udělování ocenění města 
Žďáru nad Sázavou“ v předloženém znění.  
 
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje Jednací řád „Výboru pro udělování ocenění 
města Žďáru nad Sázavou“ v předloženém znění.  
 
Doporučení předkladatele 
Schválit Jednací řád „Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou“ v předloženém 
znění. 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostou J. K., Z. K., O. V. a  S. P.  
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Jednací řád  
Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou  

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení  
Jednací řád Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou (dále jen „Výbor“) upravuje 
přípravu a průběh zasedání a pravidla jednání Výboru. 

V rámci tohoto Jednacího řádu může Výbor v rámci dané schůze upravit usnesením podrobnější 
pravidla svého jednání. 

 
Článek 2 

Vznik a složení Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou  

1. Výbor je iniciativním a poradním orgánem zastupitelstva města. 
2. Výbor je oprávněn vyjadřovat se k dané problematice na základě úkolů uložených zastupitelstvem 

města. 
3. Výbor je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu města. 
4. Výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí a odvolává zastupitelstvo města. 
5. Tajemník komise je jmenován z řad zaměstnanců městského úřadu. 
6. Počet členů Výboru stanoví zastupitelstvo města. Počet členů výboru je vždy lichý́.  
7. Funkce člena Výboru je výlučně osobní (tj. nezastupitelná). 

  

Článek 3 
Příprava a zasedání Výboru  

1. Výbor se schází podle potřeby. 
2. Přípravu jednání Výboru organizuje předseda Výboru zpravidla v součinnosti s tajemníkem Výboru  

a případně i dalšími osobami. Předseda výboru přitom stanoví zejména: 
a) dobu a místo jednání; 
b) návrh programu jednání. 

3. Návrh programu jednání vychází zejména ze schváleného plánu činnosti Výboru, usnesení 
zastupitelstva, aktuálních potřeb města Žďáru nad Sázavou (dále jen „města") na svěřeném úseku 
činnosti Výboru a z návrhů členů Výboru. 

4. Odborné podklady pro jednání Výboru zpravidla připravují na požádání předsedy Výboru jednotlivé 
odbory městského úřadu. Vlastní distribuci a namnožení podkladů zajišťuje na základě pokynů 
předsedy Výboru tajemník Výboru. 
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Článek 4 
Podkladové materiály pro jednání  

1. Pozvánka na jednání Výboru obsahuje informaci o době a místě konání zasedání Výboru  
a navrženém programu jednání. 

2. Případné podkladové materiály určené pro jednání Výboru jsou prostřednictvím tajemníka Výboru, 
příp. předsedy Výboru připraveny tak, aby mohly být doručeny všem členům Výboru nejpozději  
3 dny předem. 

3. Pozvánka včetně podkladů je rozesílána elektronickou poštou. 

  

Článek 5 
Jednání Výboru  

1. Zasedání Výboru řídí předseda Výboru. Předseda řídí hlasování Výboru, uděluje slovo v rozpravě  
a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný́ průběh.  

2. Program jednání se schvaluje v úvodu jednání. Členové komise mají právo před hlasováním  
o schválení programu navrhnout jeho změny. 

3. Jednání Výboru je vždy přístupné kterémukoli členovi zastupitelstva města. 
4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Výbor se usnáší 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 
5. Z jednání Výboru pořizuje zápis tajemník Výboru nebo jiná předsedou Výboru pověřená osoba. 

Zápis ověřuje předseda Výboru. Do 7 pracovních dnů obdrží zápis v elektronické podobě všichni 
členové Výboru a zastupitelstvo města. Ve stejné době zveřejní tajemník Výboru zápis na webových 
stránkách města. Součástí zápisu je: 
a) seznam přítomných; 
b) stručné shrnutí diskuze; 
d) přijaté závěry; 
e) návrhy usnesení pro zastupitelstva města. 

 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení  

1. Tento Jednací řád Výboru byl schválen usnesením zastupitelstva města dne 31. 3. 2016 s tím, že 
nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2016   

  

 

 

 

         Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.                    Ing. Josef Klement, v. r. 
             starosta města                       místostarosta města 
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