
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 11 

 DNE: 30. 4. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 11/2020/ŠKSM/4 
 

NÁZEV: 
 

Udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou 

 

ANOTACE: 
Návrh na udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za rok 
2019 v předloženém znění.  

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
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Odbor školství, kultury, sportu a marketingu 

Předkládá: 
Rada města 

 



 

Název materiálu: 
 
Počet stran: 3 
 
Počet příloh: 2 
 
 
Popis 
Od prosince 2015 platí nová Pravidla udělování Ceny města Žďáru nad Sázavou (dále jen 
„pravidla“), která byla schválena v zastupitelstvu města dne 17.12.2015. Ocenění dle těchto 
pravidel je udělováno občanům města Žďáru nad Sázavou jako morální ocenění za významné 
zásluhy zpravidla v těchto oblastech: 
 

- kultura 

- sport 

- vzdělávání 

- věda  

- veřejný život 

Nominace na ocenění občanů za rok 2019 bylo možné zasílat do 31.12.2019. Návrhy občanů 
města na udělení ocenění pro rok 2020 byly odborem školství, kultury, sportu a marketingu 
předloženy Výboru pro udělování ocenění města Žďáru na Sázavou (dále jen „výbor“), který na 
svém zasedání dne 22.1.2020 provedl vyhodnocení předložených návrhů na udělení ocenění. 
Zápis z jednání výboru je součástí předkládaného materiálu.  
 
Návrh na udělení Ceny města Žďáru nad Sázavou předkládáme radě města k projednání a dále ke 
schválení zastupitelstvu města. Ocenění bývá předáváno na slavnostním ceremoniálu v měsíci 
červnu při příležitosti Dne Žďáru. 
Výbor přijal po širší diskuzi k doručeným nominacím na cenu města níže uvedené usnesení, které 
předkládá radě města na vědomí. 
 
Usnesení: 
 
Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou po projednání doporučuje radě města 
nominovat na udělení Ceny města Žďáru nad Sázavou pana Aloise Bradáče, za zásluhy v oblasti 
sportu.   
 
 
 
Navrženým kandidátem na udělení Ceny města Žďáru nad Sázavou pro rok 2020 za zásluhy 

v oblasti sportu je pan  
 

Alois Bradáč. 
 
 
Geneze případu 
V roce 2016 bylo uděleno ocenění města několikanásobné mistryni světa a několikanásobné 
olympijské vítězce Martině Sáblíkové za vynikající reprezentaci města Žďáru nad Sázavou a celé 
ČR. 
V roce 2017 bylo uděleno ocenění města paní Jaroslavě Doležalové za její mimořádnou osobní 
statečnost v době druhé světové války.  
V roce 2018 bylo uděleno ocenění města panu Jiřimu Librovi za zásluhy v oblasti kultury.  
V roce 2019 bylo uděleno ocenění města panu Vilému Frendlovi, in memoriam, za vytvoření 
unikátní fotografické kroniky historie města. 
 
 



 

Návrh řešení 
 
Doporučit schválení udělení Ceny města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.  
 
 
Varianty návrhu usnesení 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za rok 
2019 v předloženém znění.  
 
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za 
rok 2019 v předloženém znění.  
 
Doporučení předkladatele 
Doporučit schválení udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.  
 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostkou města Mgr. Ludmilou Řezníčkovou a předsedou Výboru 
pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou PhDr. Zdeňkem Kulhánkem.  
 

 

Přehled doručených nominací na ocenění občanů města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 
 

Č. Jméno navrhovatele Doručeno Návrh na 
ocenění 

Poznámka 

1. J.B., ZR 11.11.2019 Alois Bradáč za zásluhy v oblasti sportu 

2. M.K., ZR 4.12.2019 Alois Bradáč za zásluhy v oblasti sportu 

3.  S.H., ZR 12.12.2019  Vít Bohumil 
Homolka 

oblast veřejného života a kultury  

4. M.L., Kultura Žďár, 
příspěvková organizace, Dolní 
183/30, ZR 

13.12.2019 Zdeněk Šustr 
 

in memoriam, za dlouholetou práci 
věnovanou budování , rozvoji a 
udržení Kina Vysočina ve Žďáře nad 
Sázavou 

5. K.P., ZR 17.12.2019 Ing. Vít Koudela přednášková činnost 

6. K.P., Šípková 6, ZR 17.12.2019 Mgr. Ing. Milan 
Vostřel 

přednášková činnost 

7. V.M., ZR 20.12.2019 Stanislav Růžička oblast kultury 

8. S.M., ZR 30.12.2019 Irena a Luboš 
Holoubkovi 

za zásluhy v oblasti veřejného 
života 

9.  L.Š., ZR 30.12.2019 Irena Holoubková za zásluhy v oblasti veřejného 
života 

10. P.Š., Praha 30.12.2019 PhDr. Zdeněk 
Vyhlídal 

za spisovatelkou a publicistickou 
činnost a aktivity při záchraně 
zvířat za minulého režimu 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Zápis z jednání Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad 
Sázavou ze dne 22.1.2020 

 
 

 
Přítomni:  PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Karolína Kostečková, Rostislav Dvořák, Jiří Beránek,  

Mgr. Jaromír  Brychta,  Ing. Petr  Stoček,   Ing. Miloslav Sláma,  Mgr. Miloslav 
Lopaur, Mgr. Petr Sedlák, Mgr. Ivana Miklíková 

    
Omluveni: Ing. Dagmar Zvěřinová, MUDr. Marie Košťálová 
 
 
 
 
Jednání Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou: 
 

Pan předseda přivítal přítomné členy na jednání Výboru pro udělování ocenění města Žďáru 
nad Sázavou (dále jen „výbor“). Přivítal také pana Mgr. Miloslava Lopaura, který byl přizván 
jako zástupce Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou s hlasem poradním v souladu 
se schválenými Pravidly udělování ceny města Žďáru nad Sázavou. Dále přivítal vedoucího 
odboru školství, kultury, sportu a marketingu pana Mgr. Petra Sedláka. 
 
Pan předseda připomenul, že mohou být navrhováni ti samí kandidáti na ocenění, jimž 
doposud nebylo ocenění uděleno. Nominovaným, kteří nebyli vybrání na cenu města, se zasílá 
dopis s blahopřáním k nominaci a pamětní list a jejich navrhovatelům se zasílá děkovný dopis. 
 
Nominovanými osobnostmi jsou lidé, kteří jsou vzorem pro ostatní, ať již svým hrdinstvím či 
prací, kterou prezentují či prezentovali město. Celkem bylo nominováno devět jednotlivců. 
Nominováni byli pan Alois Bradáč, za zásluhy v oblasti sportu, pan Vít Bohumil Homolka, za 
zásluhy v oblasti veřejného života a kultury, pan Zdeněk Šustr, in memoriam, za dlouholetou 
práci věnovanou budování, rozvoji a udržení Kina Vysočina ve Žďáře nad Sázavou, Ing. Vít 
Koudela a Mgr. Ing. Milan Vostřel za přednáškovou činnost, pan Stanislav Růžička za zásluhy 
v oblasti kultury, manželé Irena a Luboš Holoubkovi, in memoriam, za zásluhy v oblasti 
veřejného života a PhDr. Zdeněk Vyhlídal, za spisovatelskou a publicistickou činnost a aktivity 
při záchraně zvířat za minulého režimu. Poslední jmenovaný PhDr. Zdeněk Vyhlídal byl 
nominován navrhovatelkou z Prahy, což je v rozporu s Pravidly udělování Ceny města Žďáru 
nad Sázavou, kde se uvádí, že návrhy na ocenění jsou oprávněni podávat pouze občané 
města Žďáru nad Sázavou, přičemž návrhy mohou také podávat prostřednictvím členů 
zastupitelstva města. Návrhy jsou oprávněny podávat rovněž všechny právnické osoby se 
sídlem na území města. Tato skutečnost bude písemně sdělena paní navrhovatelce s tím, že 
může svůj návrh na udělení ceny města panu PhDr. Zdeňku Vyhlídalovi opětovně pro rok 2021 
podat např. prostřednictvím zastupitele města či jiného občana města Žďáru nad Sázavou. 
 
Zástupce Regionálního muzea pan Mgr. Miloslav Lopaur se vyjádřil k jednotlivým 
nominovaným osobnostem a vyzdvihl jejich přínos pro město Žďár nad Sázavou.  
 
 
Členové výboru měli z nominovaných osobností vybrat jednoho kandidáta, který bude navržen 
radě a následně zastupitelstvu města na ocenění. Předseda výboru vyzval členy výboru, aby 
uvedli jméno jedné z navrhovaných osobností, která by dle nich měla v letošním roce získat 
Cenu města Žďáru nad Sázavou. Čtyři členové výboru navrhli na cenu města pana Aloise 
Brádáče, následně se k jejich stanovisku oproti svému původnímu návrhu připojili dva členové 
výboru. Šest členů výboru, tedy více jak tři pětiny všech členů výboru, navrhlo na Cenu města 
pana Aloise Bradáče.  
 
 
 



 

Po většinové shodě přijal výbor následující usnesení:  
 
 

 Usnesení: 
Výbor pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou po projednání doporučuje radě 
města nominovat na udělení Ceny města Žďáru nad Sázavou pana Aloise Bradáče, za 
zásluhy v oblasti sportu.  

  
 

 
Termín dalšího jednání v průběhu roku nebyl stanoven. Výbor bude svolán na podnět předsedy 
výboru. 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Ivana Miklíková 
Schválil:  PhDr. Zdeněk Kulhánek 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  s předmětem „Ocenění za 

zásluhy“. 
 



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 
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