Zápis z jednání Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad
Sázavou ze dne 13. 1. 2021

Přítomni:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, Rostislav Dvořák, Jiří Beránek, Mgr. Jaromír
Brychta, Ing. Petr Stoček, MUDr. Marie Košťálová, Mgr. Stanislav Mikule,
Mgr. Petr Sedlák, Mgr. Ivana Miklíková

Nepřítomni: Ing. Karolína Kostečková, Ing. Dagmar Zvěřinová, Ing. Miloslav Sláma

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. Stanislava Mikuleho, 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.
Na Cenu města Žďár nad Sázavou bylo nominováno celkem šest kandidátů. Na městský
úřad byla zaslána společná nominace tří žen, které v době první vlny koronavirové
pandemie ušily více než 1600 roušek pro obyvatele Žďáru nad Sázavou. Jedná se o paní
Veroniku Mácovou Mahelovou, Jitku Přidálkovou a Ivu Sobotkovou. Dalšími
nominovanými jsou paní Emílie Benešová za zásluhy v oblasti sportu a společenského
života, pan Jiří Šustr za zásluhy v oblasti sportu, PhDr. Zdeněk Vyhlídal za
spisovatelskou a publicistickou činnost a aktivity při záchraně zvířat za minulého režimu,
Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou – Zámek za dlouhodobou dobrovolnou
činnost ve prospěch občanů města a okolí a paní Irena Holoubková, in memoriam, za
zásluhy v oblasti veřejného života.
Členové výboru měli z nominovaných osobností a kolektivů vybrat jednoho kandidáta,
který bude navržen radě města a následně zastupitelstvu města na ocenění. Předseda
výboru vyzval členy výboru, aby uvedli kolektiv či jméno jedné z navrhovaných osobností,
která by dle nich měla v letošním roce získat Cenu města Žďáru nad Sázavou. Tři
členové výboru navrhli na cenu města pana Zdeňka Vyhlídala, dva členové navrhli
kolektiv Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou – Zámek a jeden člen navrhl paní
Emílii Benešovou. K těmto kandidátům se poté krátce vyjádřil zástupce Regionálního
muzea pan Mgr. Stanislav Mikule.
Pan předseda připomenul, že nominovaným, kteří nebudou vybráni na cenu města, bude
zaslán dopis s blahopřáním k nominaci a pamětní list a jejich navrhovatelům bude zaslán
děkovný dopis.
Dle Pravidel udělování Ceny města Žďár nad Sázavou musí být jednotlivé návrhy výboru
schváleny minimálně třípětinovou většinou všech členů výboru. Vzhledem k tomu, že
v prvním kole vyslovených návrhů nebylo rozhodnuto, proběhla další dvě hlasovací kola.
Ve třetím kole se přítomní členové výboru shodli na jednom kandidátovi – kolektivu Sboru
dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek.

Výbor přijal následující usnesení:
Usnesení:
Výbor pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou po projednání doporučuje
radě města nominovat na udělení Ceny města Žďáru nad Sázavou Sbor
dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek.

Termín dalšího jednání v průběhu roku nebyl stanoven. Výbor bude svolán na podnět
předsedy výboru.

Zapsala: Mgr. Ivana Miklíková
Schválil: PhDr. Zdeněk Kulhánek

