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MESTSKY URAD Z5AR NAD SAZAVOU 

MATERIAL PRO ZASTUPITELSTVO MESTA c. 12 

ONE: 25. 2. 2016 JEDNACi CiSLO: 12/2016/SKS/7 

NAZEV: 
Zrizeni Vyboru pro udelovani ocenlmi mesta Zd'aru nad Sazavou a jmenovani jeho clenu 

ANOTACE: V souladu se schvalenymi Pravidly pro udelovani ceny mesta Zd'aru nad Sazavou 
je predlozen navrh na zrizeni Vyboru pro udelovanf oceneni mesta Zd'aru nad Sazavou, navrh na 
jmenovtmi predsedy Vyboru pro udelovanf ocenenf mesta Zd'aru nad Sazavou a navrh na zvolenf 
clenu Vyboru pro udelovanf ocenenf mesta Zd'aru nad Sazavou. 
NAVRH USNESENI: 
Zastupitelstvo mesta zfizuje Vybor pro udelovanf oceneni mesta Zcfaru nad Sazavou. 

Zastupitelstvo mesta rozhoduje, ze pfedseda a clenove Vyboru pro udelovanf oceneni mesta 
Zd'aru nad Sazavou budou voleni verejnym hlasovanim. 

Zastupitelstvo mesta volf do funkce predsedy Vyboru pro udelovani oceneni mesta Zd'aru nad 
Sazavou pana PhDr. Zdenka Kulhanka. 

Zastupitelstvo mesta voli tyto cleny Vyboru pro udelovani oceneni mesta Zd'aru nad Sazavou: 
pana lng. Vladimira Novotneho, pana Stanislava Ruzicku, pana lng. Petra Stocka, pana 
PaedDr. Jaroslava Ptacka, pana Rostislava Dvoraka a pana lng. Vlastimila Forsta. 

SOUVISEJICI MATERIAL(Y): 
./) 

/ I 

Starost~ ( J_ ( _ Mistostarosta mesta: 

Odbor majetkopravni: Odbor ST a vnitfnich veci: 

Odbor komunal. sluzeb + TSBM: Odbor rozvoje a uzemniho 
planovanf: 

/" 

Odbor skolstvi,)f.ltury fportu : Odbor socialni : 
~ tr; 

Odbor dopravy: Odbor zivotniho prosti'edf: 

Oddeleni informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu 

Projektovy koordinator: Krizove fizenf: 

Zpracoval: Predklada: 

Odbor skolstvi, kultury a sportu 

Tajemnik MeLJ: 

Odbor financni: 

Odbor stavebn f: 

Odbor zivnostensky: 

Odd. spravy mest. lesu a ryb.: 

Mestska policie 

Rada mesta 



 
 

Název materiálu::  Zřízení Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a  
jmenování jeho členů  

 
Počet stran:   
Počet příloh:  
 
Popis 
Na základě rozhodnutí vedení města ze dne 22. 2. 2016 a v souladu se schválenými Pravidly pro 
udělování ceny města Žďáru nad Sázavou (schváleny v ZM dne 17. 12. 2016) je předložen návrh 
na zřízení Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou, dále návrh na jmenování 
pana PhDr. Zdeňka Kulhánka do funkce předsedy Výboru pro udělování ocenění města Žďáru 
nad Sázavou a návrh na zvolení těchto členů Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad 
Sázavou:  
 
pana Ing. Vladimíra Novotného 
pana Stanislava Růžičku 
pana Ing. Petra Stočka  
pana PaedDr. Jaroslava Ptáčka 
pana Rostislava Dvořáka  
pana Ing. Vlastimila Forsta 
   
Geneze případu  
Není  
 
Návrh řešení 
Schválit navrhované usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
Zastupitelstvo města zřizuje Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou.  
 
Zastupitelstvo města rozhoduje, že předseda a členové Výboru pro udělování ocenění města 
Žďáru nad Sázavou budou voleni veřejným hlasováním. 
 
Zastupitelstvo města volí do funkce předsedy Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad 
Sázavou pana PhDr. Zdeňka Kulhánka. 
 
Zastupitelstvo města volí tyto členy Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou: 
pana Ing. Vladimíra Novotného, pana Stanislava Růžičku, pana Ing. Petra Stočka, pana 
PaedDr. Jaroslava Ptáčka, pana Rostislava Dvořáka a pana Ing. Vlastimila Forsta.  
 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit navržené usnesení. 
 
Stanoviska  
Předkládaný materiál byl projednán dne projednán se starostou města Mgr. Z. Navrátilem. 
 
 
 
 
 
 



Bublanova Iva 

Od: Bublanova Iva 
Odeslano: 16. (mora 2016 14:12 
Komu: lng. Vladimir Novotny; Rostislav Dvorak; 'Barta Ladislav Be.'; lng. Radek Zlesak; MUDr. Radek Cerny; lng. Martin 

Mrkos; '0566621714@iol.cz' 
Kopie: Mgr. Zdenek Navratil; lng. Josef Klement 
Predmet: Nominace clenu do Vyboru pro udelovani oceneni mesta ZR 

Vazenf zastupitele mesta, 

na zaklade pokynu pana starosty mesta si Vas dovoluji pozadat o zaslanf jmena nominovaneho elena za Vas politick'{ 
subjekt zastoupeny v zastupitelstvu mesta Zd'ar nad Sazavou do Vyboru pro udelovani oceneni mesta Zd'ar nad 
Sazavou. Prosfm i ty z Vas, ktei'f jste jiz nominaci p.starostovi zaslali, abyste mi ji potvrdili. 

Prosfm Vas o nahlasenf nominace elena nejpozdeji do 19. 2. 2016. 

Dekuji Vam za spolupraci. 

S pozdravem 

Iva Bublanova 
odbor sekretariat tajemnika a vniti'nich veci 
sekretariat starosty mesta 
tel.: 566 688 121 
e-mail: iva.bublanova@zdarns.cz 

Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 227/1 

?"' I I p 591 31 Zd'ar nad Sazavou 
+,~;mst;/.~ www.zdarns.cz 
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PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ CENY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou schválilo na svém zasedání dne 17. 12. 2015 usnesením 
č. 10/2015/ŠKS/7 tato pravidla udělování Ceny města Žďár nad Sázavou (dále jen „Ocenění“). 

Článek I 

Ocenění 

1. Ocenění je udělováno občanům města Žďár nad Sázavou jako morální ocenění za významné 
zásluhy zpravidla v těchto oblastech: 
a. kultura; 
b. sport; 
c. vzdělávání; 
d. věda; 
e. veřejný život. 

 
2. Ocenění může být rovněž uděleno občanům města Žďár nad Sázavou jako morální ocenění za 

mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života nebo zdraví 
občanů města Žďár nad Sázavou. 
 

3. Ve výjimečných případech může být Ocenění uděleno i osobám, které nejsou občany města 
Žďár nad Sázavou; tato výjimka musí být řádně odůvodněna. 
 

4. V jednom kalendářním roce může být Ocenění podle odst. 1 tohoto článku uděleno maximálně 
jedné osobě nebo jednomu kolektivu. Počet osob oceněných podle odst.  
2 tohoto článku není omezen, vždy však musí být dbáno na zachování prestiže a exkluzivity 
Ocenění. Udělení Ocenění podle odst. 1 a 2 jedné osobě v jednom roce není přípustné. 
Ocenění podle odst. 1 může být uděleno jedné osobě pouze jednou, opakované udělení není 
přípustné. Ocenění může být uděleno i in memoriam. 

 

Článek II 

Návrh na udělení Ocenění 

1. Návrhy na udělení ocenění jsou oprávněni podávat všichni občané města Žďár nad Sázavou, 
návrhy můžou podávat rovněž prostřednictvím členů zastupitelstva města. Návrhy jsou 
oprávněny podávat rovněž všechny právnické osoby se sídlem na území města. 
 

2. Návrhy mohou být podány: 
a. v listinné podobě na adresu Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár 

nad Sázavou, v obálce označené „Ocenění za zásluhy“; 
b. v elektronické podobě na adresu meu@zdarns.cz s předmětem „Ocenění za zásluhy“. 

 

mailto:meu@zdarns.cz


 
 

 

3. Návrhy mohou být podávány kdykoli. Ocenění bude vždy uděleno na základě návrhů přijatých 
v předcházejícím kalendářním roce. 
 

4. Veškeré přijaté návrhy budou opatřeny pořadovým číslem a evidovány Odborem školství, 
kultury a sportu (dále jen „Odbor“). 
 

5. Každý návrh musí obsahovat: 
a. jméno a příjmení navrhované osobnosti, popř. bydliště či jiné kontaktní údaje, jsou-li 

navrhovateli známy; 
b. odůvodnění návrhu v rozsahu min. půl normostrany (900 znaků); 
c. jméno a příjmení (resp. název), adresa a kontaktní telefon a popř. email navrhovatele. 

 

Článek III 

Posouzení a rozhodnutí o udělení Ocenění 

1. Návrhy na udělení Ocenění jsou ze strany OŠKS předloženy Výboru pro udělování ocenění 
města Žďár nad Sázavou (dále jen „Výbor“). Výbor se skládá ze zástupců všech politických 
subjektů zastoupených v zastupitelstvu města; jeden subjekt nominuje vždy jednoho zástupce. 
Zasedání Výboru se s hlasem poradním účastní zástupce Regionálního muzea Žďár nad 
Sázavou, tajemníkem Výboru je zaměstnanec OŠKS. 
 

2. Výbor provede výběr z předložených návrhů na udělení Ocenění a předloží jej radě města. 
Jednotlivé návrhy Výboru musí být schváleny minimálně třípětinovou většinou všech členů 
Výboru. 
 

3. Rada města návrhy Výboru projedná a následně předloží tyto návrhy zastupitelstvu  
k rozhodnutí o udělení Ocenění. 
 

4. O udělení Ocenění rozhoduje s konečnou platností výhradně zastupitelstvo města do konce 
měsíce května daného kalendářního roku. 
 

5. Na Ocenění není právní nárok a zastupitelstvo města může rozhodnout o neudělení Ocenění 
v daném kalendářním roce. 

 

Článek IV 

Předání Ocenění 

1. Ocenění bude zpravidla předáváno v průběhu měsíce června, a to starostou, popř. 
místostarostou města, na slavnostním ceremoniálu. 
 

2. Ocenění bude oceněnému předáno ve formě pamětního listu a medaile v etuji. 
 

3. O udělení Ocenění provede kronikář zápis do kroniky města Žďár nad Sázavou. 
 



 
 

 

Článek V 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Návrhy na udělení Ocenění ve smyslu čl. II pro rok 2016 mohou být podávány ve lhůtě ode dne 
platnosti a účinnosti těchto pravidel do konce února roku 2016. 
 

2. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení zastupitelstvem města Žďár 
nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

Zdeněk Navrátil, v.r.                 Josef Klement, v. r. 

  starosta města                místostarosta města 

 

 

  


