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 DNE: 01.06.2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 715/2020/ŠKSM 

 

NÁZEV: 
 

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA. 

 

ANOTACE: 
Návrh Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA, předmětem které je 
poskytnutí dotace na provoz expozice „Umění baroka“ a „Muzea nové generace“ v roce 2020 ve výši 
400 000 Kč. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha 6 – Dejvice, 
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 ŠKSM 

Předkládá: 
 

 



 

Název materiálu: 
 
Počet stran:  
 
Počet příloh: 
 
 
Popis 
O co jde, kdo žádá, co žádá. Vystihnout podstatu problému. Odkázat se na přílohy případně 
konkrétní stránky. Strukturovat text pomocí odstavců. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Stručný komentář k financování. 
 
 
Geneze případu 

• RM/ZM č., dne, č. usnesení, text usnesení (pokud samotný text usnesení není dostatečně 
vypovídající o podstatě rozhodované věci, vysvětlit stručně „o čem to bylo“). 

• Použít odrážky pro jednotlivá rozhodnutí (větší přehlednost). 

 
 
Návrh řešení 

• Zdůvodnění (požadavek zastupitelů na trendy, srovnání s předchozím stavem, možný další 
vývoj, dostatečně a srozumitelně vysvětlit proč a s jakými důsledky se řešení nabízejí).  

• Návrhy možných a reálných způsobů řešení – jsou-li. 
• Dopady nebo rizika jednotlivých návrhů, pokud je to důležité („co se může stát, když…“, 

rizika rozhodnutí). 
 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Varianty v odrážkách. 
 

 
Doporučení předkladatele 
Jasné zdůvodnění proč doporučujeme, tu kterou variantu. 
 
 
 
Stanoviska  
Odbor X doporučuje variantu Y, nemá výhrady, doporučuje to nebo ono apod. 
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