
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 

DNE: 27. 8. 2018       JEDNACÍ ČÍSLO: 1657/2018/ŠKS 

 

NÁZEV: 
Vánoční výzdoba    

 

ANOTACE: 
Návrh na oživení období adventu a částečnou obnovu vánoční výzdoby ve městě.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města, schvaluje návrh na oživení náměstí Republiky v období adventu a částečnou 
revitalizaci vánočního osvětlení v rámci finančního krytí uvnitř předkládaného materiálu.  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na pokrytí výdajů 
spojených s revitalizací adventu a vánočního osvětlení.    

 

 

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: 

Odbor školství, kultury a sportu 

 

Předkládá:  

 

 



 

 

 

 

 
 
Název materiálu: Vánoční výzdoba   
 
Počet stran:   3 
Počet příloh:  0 
  
Popis 
Město Žďár nad Sázavou každoročně rozsvěcuje v období adventu vánoční strom a k této 
příležitosti chystá krátký kulturní program na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou. První 
adventní neděli také rozsvěcuje vánoční výzdobu po celém městě. Je to období přípravy na vánoční 
svátky a také lze říci, že je to období vzájemných setkávání mezi lidmi, zastavení se s přáteli a 
rodinou. Po dohodě s vedením města navrhuji období adventu zpestřit například stálým dřevěným 
stánkem na punč, či svařené víno, oživit náměstí několika lavičkami, kde se budou moci občané 
města v odpoledním, předvánočním shonu zastavit, popovídat si a dále navrhuji zhotovení zvonku 
přání pro děti.  
V rámci revitalizace vánoční výzdoby je navrhována také částečná obměna výzdoby vánočního 
stromu – a to doplnění o „efekty stékajícího světla“ ve stejné barvě, jako je strom ozdoben – tedy v 
teplé zlaté. Ve stejné barvě je také navrhována výměna některých ozdob vánočního osvětlení na 
sloupech veřejného osvětlení. Která část výzdoby VO to bude, určí pracovníci Odboru komunálních 
služeb, kteří tuto výzdobu společně s pracovní skupinou TSBM pravidelně spravují.  
 
Předpokládané náklady na plánované oživení adventu a vánočního osvětlení: 
Výzdoba vánočního stromu a VO  150 tis. Kč  
Dřevěný stánek na náměstí     30 tis. Kč   
Zvonek přání      v režii TSBM 
Lavičky na posezení     v režii TSBM   
 
Pokud by rada města tento návrh doporučila a zastupitelstvo schválilo změny v rámci rozpočtového 
opatření a vánoční výzdoby, hned po jednání ZM by bylo poptáno několik firem, které se zabývají 
vánočním osvětlením a výsledky poptávky včetně barevných vizualizací a cenové relace by byly 
předloženy radě města k projednání.     
 
Režim adventních podvečerů – návrh cca do 18 – 19 hodin. 
Dohled nad veřejným pořádkem – Městská policie  
    
Návrh řešení 
Schválit finanční krytí navrhovaných změn, rozeslat poptávky na vizualizace a cenu díla, projednání 
doručených návrhů v radě města, zadání vítězného návrhu, realizace. 
 
Návrh usnesení 
Rada města, schvaluje připravované oživení náměstí Republiky v období adventu a částečnou 
revitalizaci vánočního osvětlení v rámci finančního krytí uvnitř předkládaného materiálu. Rada 
města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na pokrytí výdajů spojených 
s revitalizací adventu a vánočního osvětlení.    
 
Doporučení předkladatele 
Schválit finanční krytí navrhovaných změn, rozeslat poptávky na vizualizace a cenu díla, projednání 
doručených návrhů v radě města, zadání vítězného návrhu, realizace. 
 
Stanoviska  
Projednáno se starostou a místostarostou města. 
 


