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NÁZEV: 
 

Udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou 

 

ANOTACE: 
Návrh na udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města bere na vědomí návrh pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou. 
Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou doporučuje zastupitelstvu města schválit 
udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 v předloženém 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, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu 

Předkládá: 

Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou 

 



Název materiálu: Udělení ocenění města Žd'áru nad Sázavou 

Počet stran: 7 

Počet příloh: O 

Popis 

Od prosince 2015 platí nová Pravidla udělování Ceny města Žďáru nad Sázavou (dále jen 
"pravidla"), která byla schválena v zastupitelstvu města dne 17.12.2015. Ocenění dle těchto 
pravidel je udělováno občanům města Žďáru nad Sázavou jako morální ocenění za významné 
zásluhy zpravidla v těchto oblastech: 

kultura 
sport 
vzdělávání 

věda 

veřejný život 

Nominace na ocenění občanů za rok 2019 bylo možné zasílat do 31 .12.2019. Návrhy občanů 
města na udělení ocenění pro rok 2020 byly odborem školství, kultury, sportu a marketingu 
předloženy Výboru pro udělování ocenění města Žďáru na Sázavou (dále jen "výbor"), který na 
svém zasedání dne 22.1.2020 provedl vyhodnocení předložených návrhů na udě lení ocenění. 
Zápis z jednání výboru je součástí předkládaného materiálu. 

Návrh na udělení Ceny města Žďáru nad Sázavou předkládáme radě města k projednání a dále ke 
schválení zastupitelstvu města. Ocenění bývá předáváno na slavnostním ceremoniálu v měsíci 
červnu při příležitosti Dne Žďáru. 
Výbor přijal po širší diskuzi k doručeným nominacím na cenu města níže uvedené usnesení, které 
předkládá radě města na vědomí. 

Usnesení: 

Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou po projednání doporučuje radě města 
nominovat na udělení Ceny města Žďáru nad Sázavou pana , za zásluhy v oblasti 
sportu. 

Navrženým kandidátem na udělení Ceny města Žd'áru nad Sázavou pro rok 2020 za zásluhy 
v oblasti sportu je pan 

  

Geneze případu 
V roce 2016 bylo uděleno ocenění města několikanásobné mistryni světa a několikanásobné 
olympijské vítězce é za vynikající reprezentaci města Žďáru nad Sázavou a celé 
ČR. 
V roce 2017 bylo uděleno ocenění města paní  za její mimořádnou osobní 
statečnost v době druhé světové války. 
V roce 2018 bylo uděleno ocenění města panu  za zásluhy v oblasti ku ltury. 
V roce 2019 bylo uděleno ocenění města panu , in memoriam, za vytvoření 
unikátní fotografické kroniky historie města. 



Návrh řešení 

Doporučit schválení udělení Ceny města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění. 

Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání bere na vědomí návrh Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad 
Sázavou. 
Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou doporučuje zastupitelstvu města schválit 
udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 v předloženém znění. 

Rada města po projednání bere na vědomí návrh Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad 
Sázavou. 
Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou nedoporučuje zastupitelstvu města 
schválit udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 v předloženém znění. 

Doporučení předkladatele 

Doporučit schválení udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění. 

Stanoviska 
Materiál byl projednán s místostarostkou města  a předsedou Výboru 
pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou . 

Přehled doručených nominací na ocenění občanů města Žd'áru nad Sázavou za rok 2019 

č. Jméno navrhovatele Doručeno Návrh na Poznámka 
ocenění 

1. J.B., ZR 11.11.2019   za zásluhy v oblasti sportu 

2. M.K., ZR 4.12.2019   za zásluhy v oblasti sportu 
3. S.H., ZR 12.12.2019  oblast veřejného života a kultury 

 
4. M.L., Kultura Žďár, 13.12.2019  in memoriam, za dlouholetou práci 

příspěvková organizace, Dolní věnovanou budování, rozvoji a 
183/30,ZR udržení Kina Vysočina ve Žďáře nad 

Sázavou 

s. K.P., ZR 17.12.2019  přednášková či nnost 

6. K.P., Šípková 6, ZR 17.12.2019   

 

7. V.M.,ZR 20.12.2019   oblast kultury 

8. S.M., ZR 30.12.2019  za zásluhy v oblasti veřejného 
 života 

9. L.Š., ZR 30.12.2019  za zásluhy v oblasti veřejného 
života 

10. P.Š., Praha 30.12.2019   za spisovatelkou a publicistickou 
 činnost a aktivity při záchraně 

zvířat za minulého režimu 



Zápis z jednání Výboru pro udělování ocenění města Žd'áru nad 
Sázavou ze dne 22.1.2020 

Přítomni:        
      

 

Omluveni:     

Jednání Výboru pro udělování ocenění města Žd'áru nad Sázavou: 

Pan předseda přivítal přítomné členy na jednání Výboru pro udě lování ocenění města Žďáru 
nad Sázavou (dále jen ,.výbor"). Přivítal také pana , který byl přizván 
jako zástupce Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou s hlasem poradním v souladu 
se schválenými Pravidly udělování ceny města Žďáru nad Sázavou. Dále přivítal vedoucího 
odboru školství, kultury, sportu a marketingu pana . 

Pan předseda připomenul , že mohou být navrhováni ti samí kandidáti na ocenění, jimž 
doposud nebylo ocenění uděleno. Nomínovaným, kteří nebyli vybrání na cenu města , se zasílá 
dopis s blahopřáním k nominaci a pamětní list a jejích navrhovatelům se zasílá děkovný dopis. 

Nomínovanými osobnostmi jsou lidé, kteří jsou vzorem pro ostatní, ať jíž svým hrdinstvím čí 
prací, kterou prezentují či prezentovali město. Celkem bylo nomínováno devět jednotlivců. 
Neminování byli pan  , za zásluhy v oblastí sportu, pan , za 
zásluhy v oblastí veřejného života a kultury, pan , in memoríam, za dlouholetou 
práci věnovanou budování, rozvoji a udržení Kina Vysočina ve Žďáře nad Sázavou,  

 a   za přednáškovou či nnost , pan   za zásluhy 
v oblastí kultury, manželé , in memoriam, za zásluhy v oblasti 
veřejného života a  , za spisovatelskou a publicistickou činnost a aktivity 
pří záchraně zvířat za minulého režimu. Poslední jmenovaný    byl 
nominován navrhovatelkou z Prahy, což je v rozporu s Pravidly udělování Ceny města Žďáru 
nad Sázavou, kde se uvádí, že návrhy na ocenění jsou oprávnění podávat pouze občané 
města Žďáru nad Sázavou, přičemž návrhy mohou také podávat prostřednictvím člen ů 
zastupitelstva města. Návrhy jsou oprávněny podávat rovněž všechny právnické osoby se 
sídlem na území města. Tato skutečnost bude písemně sdělena paní navrhovatelce s tím, že 
může svůj návrh na udělení ceny města panu   opětovně pro rok 2021 
podat např. prostřednictvím zastupitele města či jiného občana města Žďáru nad Sázavou. 

Zástupce Regionálního muzea pan    se vyjádřil k jednotl ivým 
nomínovaným osobnostem a vyzdvihl jejich přínos pro město Žďár nad Sázavou. 

Členové výboru měli z nominovaných osobností vybrat jednoho kandidáta, který bude navržen 
radě a následně zastupitelstvu města na ocenění. Předseda výboru vyzval členy výboru, aby 
uvedli jméno jedné z navrhovaných osobností, která by dle nich mě la v letošním roce získat 
Cenu města Žďáru nad Sázavou. Čtyři členové výboru navrhli na cenu města pana  

, následně se k jejích stanovisku oproti svému původnímu návrhu připojili dva členové 
výboru. Šest členů výboru, tedy více jak tří pětiny všech členů výboru, navrhlo na Cenu města 
pana  . 



Po většinové shodě přija l výbor následující usnesení: 

Usnesení: 
Výbor pro udělování ocenění města Žd'ár nad Sázavou po projednání doporučuje radě 
města nominovat na udělení Ceny města Žd'áru nad Sázavou pana , za 
zásluhy v oblasti sportu. 

Termín dalšího jednání v průběhu roku nebyl stanoven. Výbor bude svolán na podnět předsedy 
výboru. 

Zapsala:  
Schválil :   
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