
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 13 

 DNE: 15. 4. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 196/2019/ŠKS 

 

NÁZEV: 
Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení 

 

ANOTACE: 
Jedná se uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení hudební skupiny Hradišťan a Jiří 
Pavlica v rámci kulturního programu na akci „Den Žďáru 2019“. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění realizace uměleckého 
vystoupení mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou  

a společností Burda Art s.r.o., sídlo: Českobratrská 317/3, 779 00 Olomouc na zajištění 

uměleckého vystoupení na akci Den Žďáru 2019, v přeloženém znění. 

 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu mezi 
městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou a umělci vystupujícími pod 
názvem Hradišťan a , které zastupuje společný zástupce  
403, 686 01 Uherské Hradiště a na zajištění uměleckého vystoupení na akci Den Žďáru 2019, 
v přeloženém znění. 

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy 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: 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: 
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Název materiálu: Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení  
 
Počet stran:  5 
Počet příloh: 0 
 
Popis 
Dne 8. 6. 2019 se ve Žďáře nad Sázavou uskuteční kulturně-společenská událost pro 
obyvatele města, jehož hlavním cílem je oživit centrum města a přilákat na setkání obyvatele 
všech věkových kategorií. Program Dne Žďáru je připravován v duchu hesla „Žďáráci 
Žďárákům“, bude celodenní a uskuteční se na náměstí Republiky i v jeho blízkém okolí.  
Skladbu vystoupení a prezentací vytváří kulturní komise města ve spolupráci s odborem 
školství, kultury a sportu a ostatními kulturními společnostmi ve městě. Důraz je kladen na 
to, aby program byl bohatý a představil co nejpestřejší paletu činností místních uměleckých 
souborů, klubů a spolků, které jsou ve městě aktivní. Součástí programu budou také 
řemeslné trhy a prezentace žďárských organizací a firem.  
Z výše uvedených důvodů předkládáme radě města znění Smluv o zajištění uměleckého 
vystoupení ke schválení radě města.  
Jedná se o večerní hudební vystoupení hudební skupiny Hradišťan.   
 
Geneze případu 
2015 vystoupení hudební skupiny Žlutý pes     68 970 Kč 

2016 vystoupení hudební skupiny YO YO BAND      54.450 Kč 

2017 vystoupení hudební skupiny BUTY   161 000 Kč 
2018 zpěvák Petr Kolář     120 758 Kč 
2019 vystoupení hudební skupiny Hradišťan  116 000 Kč 
 
Návrh řešení 
Schválit předložené Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení na akci Den Žďáru 2019 
v přeloženém znění. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění realizace uměleckého 
vystoupení mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou a 

společností Burda Art s.r.o., sídlo: Českobratrská 317/3, 779 00 Olomouc na zajištění 

uměleckého vystoupení na akci Den Žďáru 2019, v přeloženém znění. 

 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu 
mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou a umělci 
vystupujícími pod názvem Hradišťan a , které zastupuje společný zástupce  

, 686 01 Uherské Hradiště a na zajištění uměleckého vystoupení na 
akci Den Žďáru 2019, v přeloženém znění. 
 
Rada města po projednání neschvaluje uzavření Smlouvy o zajištění realizace uměleckého 
vystoupení mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou a 

společností Burda Art s.r.o., sídlo: Českobratrská 317/3, 779 00 Olomouc na zajištění 

uměleckého vystoupení na akci Den Žďáru 2019, v přeloženém znění. 

 
Rada města po projednání neschvaluje uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu 
mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou a umělci 
vystupujícími pod názvem Hradišťan a , které zastupuje společný zástupce  

, 686 01 Uherské Hradiště a na zajištění uměleckého vystoupení na 
akci Den Žďáru 2019, v přeloženém znění. 
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Doporučení předkladatele 
Odbor ŠKS navrhuje schválit předloženou Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení na 
akci Den Žďáru 2019 v přeloženém znění. 
 
Stanoviska 
Projednáno s místostarostou města .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




