
 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 103 

 DNE: 1.7.2022 JEDNACÍ ČÍSLO: 103/2022/ŠKSM/5 

 

NÁZEV: 
 

Návrh na zvýšení vstupného – Moučkův dům  

 

ANOTACE: 
Vzhledem k všeobecnému nárůstu  cen a k tomu, že vstupné do expozice Moučkova domu je již 
několik let ve stejné výši, je navrhováno zvýšení vstupného na 50 Kč plné vstupné a 30 Kč 
vstupné snížené.  

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje návrh na zvýšení vstupného do expozice Regionálního 
muzea Žďár nad Sázavou umístěné v Moučkově domě.  

Starosta města: Místostarostka města: Místostarosta města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a ObŽÚ: Odbor životního prostředí: Krizové řízení: 

Oddělení finanční kontroly a 
interního auditu: 

Městské policie:  

Zpracoval: 

Odbor ŠKSM  

Předkládá: 

Mgr. Petr Sedlák  
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Popis 
Stálá expozice Regionálního muzea Žďár nad Sázavou umístěná v objektu zvaném Moučkův dům 
obsahuje exponáty, které dokumentují nejstarší dějiny města, ukazují starý kupecký krám, nachází 
se zde interaktivní místnost a měšťanský salónek. Vstupné do této expozice je v této době 
neúměrně nízké s ohledem na všeobecný nárůst cen a zároveň s ohledem na vysoký standard 
průvodcovských služeb, jichž se návštěvníkovi dostane. Z tohoto důvodu navrhujeme zvýšení 
vstupného na 50 Kč plné vstupné/30 Kč vstupné snížené.  
 
Dopad do rozpočtu města 
S dopadem do rozpočtu města   

 Dosavadní vstupné: 30 Kč plné vstupné/ 10 Kč snížené vstupné  

 Navrhované zvýšení: 50 Kč plné vstupné/ 30 Kč snížené vstupné 

 
 
Geneze případu 

 Není  

  
Návrh řešení 

Navrhujeme schválit předložený návrh  

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje návrh na zvýšení vstupného do expozice 

Regionálního muzea Žďár nad Sázavou umístěné v Moučkově domě. 

 Rada města po projednání neschvaluje návrh na zvýšení vstupného do expozice 

Regionálního muzea Žďár nad Sázavou umístěné v Moučkově domě. 

 
Doporučení předkladatele 

 Doporučujeme schválit předložený návrh 

 
Stanoviska  

Projednáno s místostarostkou města Mgr. Ludmilou Řezníčkovou. 

 


