
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 

 DNE: 24. 2. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 566/2020/ŠKSM 

 
NÁZEV: 

 
Memorandum o mediální spolupráci se Žďárským průvodcem 

 
ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou navazuje mediální spolupráci s vydavatelem měsíčníku Žďárský průvodce a jeho 
přidruženými weby a sociálními sítěmi. 
 

 
NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Memorandum o mediální spolupráci se Žďárským průvodcem 
v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem memoranda. 

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: 

OŠKSM 

Předkládá: 

 

 



 

Název materiálu: 

 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
Žďárský průvodce je na místní mediální scéně jeden z nejsilnějších subjektů, především pak na sociálních 
sítích a na webu. Navázání mediální spolupráce se Žďárským průvodcem umožní městu efektivněji 
informovat obyvatele města. Sdílení informací a propagace kulturních a jiných akcí bude probíhat dle 
podmínek memoranda v příloze materiálu. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Memorandum nebude mít dopad do rozpočtu města. 
 
 
Geneze případu 

• V rámci zvyšující se potřeby obyvatel města o informovanosti ze strany města je snaha nalézt co 
největší množství efektivních komunikačních kanálů. Jedním z nejefektivnějších a nejrychlejších 
komunikačních kanálů je internet potažmo sociální sítě. Na základě této potřeby začala jednání o 
případné spolupráci se Žďárským průvodcem.  

• Na schůzce dne 19. 11. 2019 se zástupci Žďárského průvodce, za účasti starosty Martina Mrkose a 
vedoucího OŠKSM Petra Sedláka bylo dohodnuto, že bude snaha spolupráci ustanovit. 

• Na schůzce dne 29. 11. 2019 se zástupci Žďárského průvodce, za účasti tiskového mluvčího Matěje 
Papáčka a marketingové referentky Hany Vykoukalové byl stanoven konkrétní rámec spolupráce. 

• Po uvolnění části pracovní doby tiskového mluvčího zadáním externí sazby Žďárského zpravodaje, 
začaly první zkoušky spolupráce. 

• Na schůzce dne 22. 1. 2020 se zástupci Žďárského průvodce, za účasti starosty Martina Mrkose a 
vedoucího OŠKSM Petra Sedláka obě strany vyslovily pro formální ustanovení mediální spolupráce 
formou předloženého memoranda. 

 
Návrh řešení 

Schválit předložené memorandum 

 
Varianty návrhu usnesení 

1. Rada města po projednání schvaluje uzavření Memoranda. 
2. Rada města po projednání neschvaluje uzavření Memoranda. 

 
Doporučení předkladatele 
Odbor školství, kultury, sportu a marketingu doporučuje schválit předložené Memorandum. 
 
 
Stanoviska  
Nejsou 
  



 
 

MEMORANDUM O MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCI 
Název subjektu 

Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1 
591 31 Žďár nad Sázavou  

IČO: 00295841 
DIČ: CZ00295841 

(dále jen „město“) 

 

a 

 

Media-Vysočina s.r.o. 
Brodská 1873/21 
591 01 Žďár nad Sázavou  

IČO: 03653013 
DlČ: CZ03653013 

(dále jen „Žďárský průvodce“) 

 

 

 

 

Článek 1 

Cíl Memoranda 

1) Smluvní strany uzavírají Memorandum o spolupráci jako svobodný výraz vůle prohlubovat 
vzájemné vztahy a koordinovat postup při informování obyvatel města o aktuálních projektech, 
stavebních akcích, rekonstrukcích a propagaci vybraných akcí, pořádaných městem. 

 

Článek 2 

Obsah memoranda 

Město se zavazuje: 

2) Poskytovat Žďárskému průvodci informace, tiskové zprávy a články o aktuálních projektech, 
stavebních akcích, rekonstrukcích a kulturních akcích 

3) U městem vybraných informací, tiskových zpráv a článků poskytnout časovou exkluzivitu a to 
alespoň 2 dny před ostatními médii 

4) Na akcích pořádaných městem, popřípadě městem zřízenými organizacemi propagovaných 
Žďárským průvodcem na viditelném místě umístit propagační banner Žďárského průvodce 

 

 

 



 
Žďárský průvodce se zavazuje 

1) Poskytovat ověřené informace o městě, aktuálních projektech, stavebních akcích, rekonstrukcích a 
kulturních událostech 

2) Spolupracovat na propagaci akcí pořádaných výhradně městem 
3) Poskytovat městu prostor na sociálních sítích Žďárského průvodce pro reakci na otázky a podměty 

obyvatel 

 

Článek 3 

Doba účinnosti memoranda 

Toto memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

Článek 4 

Ukončení memoranda 

1) Memorandum může být okamžitě vypovězeno kteroukoliv ze stran, zejména pokud:  
a) se smluvní strany shodnou na ukončení spolupráce v lhůtě 30 dnů 
b) jedna ze smluvních stran bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností podle tohoto 

Memoranda, a to ani po výzvě druhé strany, směřující k nápravě, případně nepodá uspokojivé 
vysvětlení v lhůtě do 7 dnů 

 

Článek 5 

Kontaktní osoby 

1) Město Žďár nad Sázavou určuje jako kontaktní osobu ve věcech Memoranda: Matěj Papáček, 
tiskový mluvčí, +420 733 465 035, matej.papacek@zdarns.cz 

2) Lukáš Mokrý, jednatel ve společnosti Media-Vysočina s.r.o., +420 603 927 191, info@media-
vysocina.cz 

3) Kontaktní osoba je osoba oprávněná jednat za příslušnou smluvní stranu v záležitostech naplňování 
Memoranda.  

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1) Změny a doplnění Memoranda je možné činit jen ve formě postupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o 
celém jeho obsahu.  

2) Jakákoliv sdělení a oznámení stran budou činěna písemnou formou a předána osobně či odeslána 
dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu kontaktní osoby smluvní strany, 
uvedené v tomto Memorandu.  

3) Toto Memorandum se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá z obou smluvních stran 
obdrží dva.  

4) Obě smluvní strany prohlašují po přečtení tohoto Memoranda, že souhlasí s jeho obsahem, že bylo 
sepsáno na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebylo ujednáno v tísni ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

5) Uzavření tohoto memoranda bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 24. 2 
2020 usnesením č.j. 566/2020/ŠKSM 
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Ve Žďáře nad Sázavou dne:                                      Ve Žďáře nad Sázavou dne:                                       
 
 
Za město:  Za Žďárského průvodce: 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
Ing. Martin Mrkos, ACCA Lukáš Mokrý 
starosta města 
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