
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 40 
 DNE: 18. 4. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 600/2016/ŠKS 

NÁZEV: 
Čarodějnická show, OV Stržanov – spotřeba dřeva  

 
ANOTACE: 
Na základě změny „Zákona o dřevě“ bude muset rada města každoročně schválit možnost 
použití dřeva z městských lesů k danému účelu a spotřebitel dřeva bude muset 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 
pořádání kulturní akce pro veřejnost - Čarodějnická show, která se bude konat ve Žďáře nad 
Sázavou ve víceúčelovém areálu na Libušíně dne 30. 4. 2016.  
 
Rada města po projednání schvaluje Osadnímu výboru Stržanov samovytěžení dřeva 
z obecního stržanovského lesa v objemu do 5 m3 za účelem organizace akce pálení čarodějnic 
ve Stržanově dne 30. 4. 2016.  

  
SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):  

Starosta města: Místostarosta města:  

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: Tajemník MěÚ: 

Poznámka: 

Zpracoval: 

              Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 



 
 

Název materiálu: Čarodějnická show, OV Stržanov  – spotřeba dřeva  
 
Počet stran:  4 
Počet příloh: 1 
 
Popis – Čarodějnická show 
Město Žďár nad Sázavou každoročně pořádá kulturní akci pro veřejnost pod názvem Čarodějnická 
show. V letošním roce se tato akce bude konat v sobotu 30. 4. 2016 ve víceúčelovém areálu 
Libušín. Program je vždy sestaven ve spolupráci s PO ACTIVE SVČ a je koncipován především 
pro děti. Součástí programu jsou sportovní 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“ bude muset rada města každoročně 
schválit možnost 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.  
Cena 1 m3 dřeva z městských lesů je stanovena na 1000 Kč.  
 
Z uvedeného důvodu je tento materiál předložen radě města ke schválení.        
 
Program akce:  
 
18.00 – 21.00 program na víceúčelovém areálu na Libušíně 
18.00 – 20.00 kulturní program 
20.00 – zapálení vatry 
21.00 – ohňostroj 
 
Od 17.30 bude prezence čarodějnic do soutěže MISS ČARODĚJNICE 
Od 20.00 bude na pódiu - diskotéka p. Hejtmánka 
V průběhu celé akce budou pro děti připraveny hry a soutěže s drobnými cenami 
 
Geneze případu 
Projednáno v RM dne 7. 4. 2015, kde bylo schváleno usnesení:   
Čarodějnická show, OV Stržanov – spotřeba dřeva 

Rada města po projednání schvaluje spotřebu dřeva z městských lesů v objemu do 21 m3 na 
pořádání kulturní akce pro veřejnost – Čarodějnická show, která se bude konat ve Žďáře nad 
Sázavou ve víceúčelovém areálu na Libušíně dne 30. 4. 2015. 

Rada města po projednání schvaluje Osadnímu výboru Stržanov samovytěžení dřeva z obecního 
stržanovského lesa v objemu do 5 m3 za účelem organizace pálení čarodějnic ve Stržanově dne 
30. 4. 2015. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0 

 
Návrh řešení 
Navrhuji schválit spotřebu dřeva z městských lesů v objemu do 21 m3 na pořádání kulturní akce 
pro veřejnost - Čarodějnická show, která se bude konat ve Žďáře nad Sázavou ve víceúčelovém 
areálu na Libušíně dne 30. 4. 2016.  
 
Varianty návrhu usnesení 



 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

Rada města po projednání schvaluje spotřebu dřeva z městských lesů v objemu do 21 m3 na 
pořádání kulturní akce pro veřejnost - Čarodějnická show, která se bude konat ve Žďáře nad 
Sázavou ve víceúčelovém areálu na Libušíně dne 30. 4. 2016.  
 
Rada města po projednání neschvaluje spotřebu dřeva z městských lesů v objemu do 21 m3 na 
pořádání kulturní akce pro veřejnost - Čarodějnická show, která se bude konat ve Žďáře nad 
Sázavou ve víceúčelovém areálu na Libušíně dne 30. 4. 2016.  
 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit spotřebu dřeva z městských lesů v objemu do 21 m3 na pořádání kulturní akce 
pro veřejnost - Čarodějnická show, která se bude konat ve Žďáře nad Sázavou ve víceúčelovém 
areálu na Libušíně dne 30. 4. 2016.  
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s Ing. K. L. – pracovníkem oddělením městských lesů  
a rybníků.    
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Popis – žádost OV Stržanov 
Osadní výbor Stržanov žádá o projednání a schválení samovytěžení cca 5 m3 dřeva z obecního 
stržanovského lesa za účelem organizace akce pálení čarodějnic v obci Stržanov dne 30. 4. 2016.  
Na základě změny Zákona o dřevě bude muset rada města každoročně schválit možnost použití 
dřeva z obecních lesů i v přilehlých obcích k danému účelu. Celá tato záležitost je projednána 
s Ing. Kamilem Leštinou – pracovníkem oddělení městských lesů a rybníků.  
 
Z uvedeného důvodu je tento materiál předložen radě města ke schválení.        
 
Geneze případu 
Projednáno v RM dne 7. 4. 2015, kde bylo schváleno usnesení:   
Čarodějnická show, OV Stržanov – spotřeba dřeva 

Rada města po projednání schvaluje spotřebu dřeva z městských lesů v objemu do 21 m3 na 
pořádání kulturní akce pro veřejnost – Čarodějnická show, která se bude konat ve Žďáře nad 
Sázavou ve víceúčelovém areálu na Libušíně dne 30. 4. 2015. 

Rada města po projednání schvaluje Osadnímu výboru Stržanov samovytěžení dřeva z obecního 
stržanovského lesa v objemu do 5 m3 za účelem organizace pálení čarodějnic ve Stržanově dne 
30. 4. 2015. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0 

Návrh řešení 
Navrhuji schválit Osadnímu výboru Stržanov samovytěžení dřeva z obecního stržanovského lesa 
v objemu do 5 m3 za účelem organizace akce pálení čarodějnic ve Stržanově dne 30. 4. 2016.  
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje Osadnímu výboru Stržanov samovytěžení dřeva z obecního 
stržanovského lesa v objemu do 5 m3 za účelem organizace akce pálení čarodějnic ve Stržanově 
dne 30. 4. 2016.  
 
Rada města po projednání neschvaluje Osadnímu výboru Stržanov samovytěžení dřeva 
z obecního stržanovského lesa v objemu do 5 m3 za účelem organizace akce pálení čarodějnic ve 
Stržanově dne 30. 4. 2016.  
 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit Osadnímu výboru Stržanov samovytěžení dřeva z obecního stržanovského 
lesa v objemu do 5 m3 za účelem organizace akce pálení čarodějnic ve Stržanově dne 30. 4. 2016. 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s Ing. Kamilem Leštinou – pracovníkem oddělením městských lesů  
a rybníků.    
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Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 227/1 
1)91 31 ZcLh nad Sazavou 

www.zdarns.cz 

Oohr\· den 

chtela hych Vas po:h\dat o odsouhlaseni samovytezeni maximalne 5 kubiku dreva ze strzanovskeho lesa. 
Stejne jako v minulych letech by stromy urcene k samovytezeni oznacil pan~to di'evo vyuzijeme 
na zajisteni paleni carodejnic a take jako podpalove di'evo na letni akce. 
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