
Regionální muzeum Žďár nad Sázavou 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSVO MĚSTA č. 30 

 DNE: 6.09.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 30/2018/RgM/10 

 

NÁZEV: 
DODATEK č. 1 ke ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

organizační složky 
Regionální muzeum Žďár nad Sázavou 

 
 

ANOTACE: 
Rada města Usn.1341/2017/ŠKS uložila Regionálnímu muzeu Žďár nad Sázavou a OŠKS ve 
spolupráci s OPM zahájit kroky směřující ke změně provozovatele Turistického informačního centra 
ve Žďáře nad Sázavou se zahájením provozu od 1.1.2019. 

Nezbytným krokem k realizaci tohoto záměru je dodatek zřizovací listiny Regionálního muzea, proto je 
v tomto materiálu předložen. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje DODATEK č. 1 ke ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 
organizační složky Regionální muzeum Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Z. M.  
 

Předkládá:  

 
 

M A T E R I Á L  B E Z  O S O B N Í C H  Ú D A J Ů  

 



DODATEK č.1 
ke 

ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 
 

organizační složky 
Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, Tvrz 8 
Adresa: Tvrz 8, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 

 
Čl. I. 

Článek I. ve znění: 
Účel a tomu odpovídající předmět činnosti, je vymezen v § 1 zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých dalších zákonů  
 
se s účinností od 1.10.2018 nahrazuje zněním: 
Účel a tomu odpovídající předmět činnosti, je vymezen v § 1 zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých dalších zákonů v platném znění. Dále je předmětem činnosti provoz 
Informačního centra a spolupráce v mezinárodních partnerských vztazích. 
 

 
Čl. II. 

Dodatek č.1 byl schválen zastupitelstvem města na zasedání konaném dne 6.9.2018 pod jednacím číslem – 
30/2018/RgM/10. 
 
 
 
 
Ing. Josef Klement       Mgr. Zdeněk Navrátil 
místostarosta města       starosta města 
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Popis 
Rada města Usn.1341/2017/ŠKS uložila Regionálnímu muzeu Žďár nad Sázavou a OŠKS ve 
spolupráci s OPM zahájit kroky směřující ke změně provozovatele Turistického informačního centra ve 
Žďáře nad Sázavou se zahájením provozu od 1.1.2019. 

Nezbytným krokem k realizaci tohoto záměru je dodatek zřizovací listiny Regionálního muzea, proto je 
v tomto materiálu předložen. 

 
 
Geneze případu 

 Rada města Usn.1341/2017/ŠKS uložila Regionálnímu muzeu Žďár nad Sázavou a OŠKS ve 
spolupráci s OPM zahájit kroky směřující ke změně provozovatele Turistického informačního 
centra ve Žďáře nad Sázavou se zahájením provozu od 1.1.2019. 

 Následně proběhlo několik jednání za účasti starosty a místostarosty města, OŠKS a RgM 

ohledně ideálního a bezproblémového přechodu současného IC pod RgM. 

 Bylo vypsáno a následně vyhodnoceno výběrové řízení na pracovníka IC 

 
 
Návrh řešení 

 Schválením přechodu IC pod RgM (a tedy přímo pod město) získá město Žďár nad 

Sázavou možnost ovlivňovat množství, strukturu a rozvoj služeb podle svých potřeb a 

současných trendů. 

 Schválením předloženého dodatku zřizovací listiny RgM se navýší náklady na činnost IC na 

odhadem cca 1,5 mil. ročně (jedná se o první rok 2019). 

 

 
Varianty návrhu usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje DODATEK č. 1 ke ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 
organizační složky Regionální muzeum Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje DODATEK č. 1 ke ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 
organizační složky Regionální muzeum Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 

 Nechválením tohoto dodatku by IC dále fungovalo podle dosavadních zvyklostí 

 

Doporučení předkladatele 
Město velikosti Žďáru nad Sázavou by mělo přijmout odpovědnost za fungování IC a kvalitativně 
rozvíjet a rozšiřovat služby jak pro turisty, tak (v neposlední řadě!) pro místní občany.  
 
 
Stanoviska  
Předkládaný materiál byl projednán s vedením města Žďáru nad Sázavou.  


