
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 45 

 DNE: 27. 6. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO:   701/2016/ŠKS 

NÁZEV: 
Žádost o užití znaku města  

 

ANOTACE: 
Pořadatel akce Na kole dětem Žďárskými vrchy, která se uskuteční 13. 8. 2016 ve Žďáře nad 

Sázavou, žádá radu města o možnost užití znaku města na nových propagačních materiálech.  

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města panu A. W., Žďár nad Sázavou 4 na 
propagaci akce Na kole dětem Žďárskými vrchy, která se bude konat 13. 8 2016 ve Žďáře nad 
Sázavou. 

  

 

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:  žádost o užití znaku města  
 
Počet stran:  1 
Počet příloh: 1 
 
Popis  
Pan A. W. je spolupořadatel akce Na kole dětem Žďárskými vrchy, která se uskuteční 13. 8. 2016, 
žádá radu města o možnost užití znaku města na nových propagačních materiálech. Cílem 
pelotonu bude rekreační areál Pilák ve Žďáře nad Sázavou, kde proběhne předání vybrané částky 
zástupci nadačního fondu KRTEK a zástupci dětského oddělení Nemocnice v Jihlavy  
a Nového Města na Moravě.   
 
Geneze případu 
V loňském roce se uskutečnila stejná akce, na kterou pan W. žádal užití znaku města. Rada města 
jeho žádosti vyhověla.  
 
Návrh řešení 
Navrhuji schválit užití znaku města panu A. W., Žďár nad Sázavou na propagaci akce Na kole 
dětem Žďárskými vrchy. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje užití znaku města panu A. W., Žďár nad Sázavou 4 na 
propagaci akce Na kole dětem Žďárskými vrchy, která se bude konat 13. 8 2016 ve Žďáře nad 
Sázavou. 
 
Rada města po projednání neschvaluje užití znaku města panu A. W., Žďár nad Sázavou 4 na 
propagaci akce Na kole dětem Žďárskými vrchy, která se bude konat 13. 8 2016 ve Žďáře nad 
Sázavou. 
 
Doporučení předkladatele 
Navrhuji schválit užití znaku města panu A. W., Žďár nad Sázavou na propagaci akce Na kole 
dětem Žďárskými vrchy. 
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