
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 89 
 DNE: 3. 5. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1534/2018/STAR 

 

NÁZEV: 
 

Smlouva MA 21 

 

ANOTACE: 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem 
Vysočina. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár 
nad Sázavou a Krajem Vysočina v předloženém znění. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

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

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
oPM 

Předkládá: 
Mgr. Zdeněk Navrátil 

 



 

Název materiálu: Smlouva MA 21 
 
Počet stran:   1 
 
Počet příloh:  1 
 
 
Popis 
Poskytnutí dotace na základě dohody smluvních stran. V roce 2017 jsme žádali poprvé a z max. 
výše 40.000Kč jsme obdrželi 39.968Kč. 
 
 
Geneze případu 

• 11.05.2016 - registrace 

• Rada města č. 52    Usn. 832/2016/STAR      
Zapojení města Žďár nad Sázavou do projektu místní Agenda 21 (MA 21) 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení města Žďár nad Sázavou do 
projektu místní Agenda 21 (MA 21). 
 

• Zastupitelstvo města č.17   Usn. 17/2016/STAR/8     
Zapojení města Žďár nad Sázavou do MA21. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zapojení města Žďáru nad Sázavou do 
projektu místní Agenda 21 (MA21). 
 
 

• Rada města č. 59  Usn. 920/2017/STA        
MA 21 – ustanovení zodpovědného politika, koordinátora, neformální skupiny 

Rada města po projednání ustanovuje zodpovědného politika pro MA 21, koordinátora, 
neformální skupinu dle návrhu. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ustanovit zodpovědného politika pro MA 21 
dle návrhu. 
 

• Zastupitelstvo města č.20   Usn. 20/2017/STAR/7     
MA 21 – ustanovení zodpovědného politika 

 
Návrh řešení 

• Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem 
Vysočina v předloženém znění. 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina v předloženém znění. 

 
Doporučení předkladatele 

• Po projednání schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad 
Sázavou a Krajem Vysočina v předloženém znění. 

 
Stanoviska 
xxx 
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