
Zápis 

 
zápis z 13. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 12. 4. 2016 ve Žďáře n. S. 

 
Garant komise: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 
Předseda komise: Ing. Aleš Studený 
Tajemník komise: Ing. Ilona Vráblová 
Přítomni: Ing. Aleš Studený, Ing. Joshua Janů,  Ing.Černý, p. R.Studený, Ing. Slánský, 
Ing. Sedlák 
Nepřítomni:    
Omluveni:  p. Miklík, Ing. Novák, Ing. Večeřa, Bc.Zemanová, p.A.Janů  
Hosté:  Ing. Škodová  
 
Legenda: červeně jsou informace pro RM,  fialově jsou úkoly v rámci komise 

 
 

1. Program jednání 
Hlasování o programu jednání 12. 4. 2016 
Pro  6         Proti:  0            Zdrželi se hlasování: 0         SCHVÁLENO 
Po projednání byl program schválen. 
 
2. Účast hostů  
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 12. 4. 2016 :  Ing.Škodové 
Pro:  6       Proti: 0            Zdrželi se hlasování:  0          SCHVÁLENO 
Po projednání byla přítomnost hosta na jednání komise schválena. 
 

 
3. Kontrola úkolů 

 Úkoly jsou průběžně plněny, úkoly na architekta města předány 

 

4. Městská zeleň 
 Informace k pracovní skupině měla předat Bc.Zemanová, ale ta se z jednání na 

poslední chvíli omluvila 
 Ing.Černý komisi sdělil postřeh týkající se PS Zeleň - odbor komunálních služeb 

vyhlásil VŘ na údržbu zeleně ve městě, byla svolána schůzka s PS Zeleň, kde došlo 
k projednání. Závěry neprošly komisí rozvoje.  

o Pan Kadlec se při VŘ města odkazuje na rozhodnutí Prac. skupiny 
 Objasnění: 

o Pracovní skupina nemá pravomoc nic rozhodovat, pouze připomínkovat. 
o Pracovní skupina doporučuje nebo připravuje poklady, které se následně 

diskutují na komisi. Komise teprve potom dává doporučení nebo se závěry 
seznamuje Radu města. 

 

5. Participativní rozpočet města 
 Informace předal Mgr. Navrátil 
 Zastupitelstvo města na návrh Rady města schválilo zařazení participativní 

položky  do rozpočtu města. Na rok 2017 bude vyčleněno 600 tis. Kč 
 Občané Žďáru mohou od května do června navrhovat záměry (každý záměr pro 

zařazení k vyhodnocení musí obsahovat alespoň 15 podpisů), které by se realizovaly 
v r.2017 na území města a přispějí ke zkvalitnění života ve městě 



 Pravděpodobně v červenci nebo srpnu budou odevzdané záměry posuzovány 
zaměstnanci z příslušných odborů městského úřadu a doporučeny k dalšímu výběru 
v rámci ankety pro veřejnost (hlasování buď ve Žďárském zpravodaji - papírově nebo 
na speciálním portále). Podle výše příspěvku se vyberou pravděpodobně 4 nejlepší 
záměry. V budoucnu se alokace na tuto aktivitu může navýšit. 

 Zkušenosti a inspirace jsou ze Zbraslavi m.č.Prahy, podpůrnou organizací je firma 
Agora 

 Koordinátory akce jsou komunitní a mediální koordinátorky, budou svolávány 
projednávání v různých čtvrtích města tzv. Sousedská setkávání  

 Komise rozvoje a ŽP vstoupí do procesu ve chvíli hodnocení projektů, spolupráce při 
vyhodnocování 

 Možné propojení s Městskými zásahy - snaha o efektivní projekty 

 

6. Zhodnocení aplikace “Lepší místo” 
 Informace předal Mgr.Navrátil 
 31. 3. 2016 měla proběhnout schůzka s provozovatelem aplikace - schůzka byla 

přesunuta na 13. 4. 2016 
 Zhodnocení proběhne na některém z dalších jednání komise rozvoje města 

 

 
7.       Návrh dotazníku pro účely pravidelného šetření a sběru názorů od občanů    
           města 
 

 Dotazníky rozdány mezi přítomné členy komise 
 Informace předal Mgr. Navrátil - PS Strategie města připomínkovala dotazníková 

šetření. Oslovená firma navrhla zkrácený dotazník pro opakovaný sběr názorů nejen 
od občanů města ( 1x ročně)  

 Důvod pro opakovaná dotazníková šetření - udržení strategie města jako živého 
dokumentu, zpětná vazba od občanů 

 Ing. Černý přednesl 3 připomínky k dotazníku : 1.Lepší identifikaci respondenta 
(doplnit pohlaví, věk a zda je ze Žďáru) 2. Dotazník rozšířit i na návštěvníky Žďáru, 
dojíždějící za prací a do škol (původně  pouze pro Žďáráky) 3. Doplnění otázek na 
priority Strategického plánu 

 Proběhla diskuze k formulování a obsahu otázek z dotazníku, ke změně názvu 
dotazníku, ke sběru dat a k práci s daty. (Z bodu 6 odstranit podotázku 16, přidat 
otázku 7) 

 Finální verze dotazníku bude v červnu - po ukončení strategie města 
   
Hlasování o podobě dotazníku ( o zapracování připomínek ) 
Pro  :  6        Proti :  0        Zdrželi se hlasování  :   0                 SCHVÁLENO 

 

 
 8.       Problematika “ SMART CITY” 

 Informace předal Mgr. Navrátil - je zájem pracovat s městem, aby bylo úsporné a 
používaly se moderní technologie 

 2 roviny: manažerská a technická (konkrétní technická řešení určitých oblastí) 
 Žďár - zpracování analýzy (ZDAR, ODAS, SATT, EON, RWE a další) - společná 

projednávání z důvodu lepší spolupráce, první schůzka naplánována na červen 2016 
 Spolupráce s pardubickou VŠ - oblast dopravy 
 Čerpání zkušeností z Písku - kniha Jak řídit SMART CITY 
 Možnost čerpání dotace  - leden 2017 

 
                    



 
 
Další jednání komise rozvoje města a ŽP 
 
Další jednání komise rozvoje města a ŽP je naplánováno na 24. 5. 2016 společně s 
veřejným projednáním “Společné stavění bytových domů” v 16.30 hodin ve velké zasedací 
místnosti městského úřadu. 
 
Hlasování o formě jednání komise - veřejné projednání 24. 5. 2016 
 
Pro :   6            Proti  :  0             Zdrželi se hlasování  :  0         SCHVÁLENO 
 
Program dalšího jednání:  Veřejné projednání na téma Společné stavění bytových domů 
 


