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Zá p i s  z  j e d n á n í  p r ac ov n í  sku p i n y  (PS )  2   

S o c iá l n í  a  zd ra vo tn í  s l u žb y ,  b y d l en í   

Datum, čas Zúčastnění – PROCES  Zúčastnění - ostatní 

27. 1. 2016, 

13:00 hodin 

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. 

Mgr. Lukáš Dědič 
viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

1. Tvorba vize města a globálního cíle, diskuze 

2. Tvorba tematických oblastí: priority, specifické cíle a opatření, diskuze 

3. Představení dalšího postupu 

 

Hlavní body jednání   

1. Na úvod jednání byl ze strany PROCESu shrnut dosavadní průběh zpracování 

strategického plánu; ze strany členů PS byly předány poslední drobné podněty k Profilu 

města, který bude schvalován na jednání Řídící skupiny dne 9. 2. 2016. 

2. Proběhla prezentace teoretického úvodu ke zpracování Návrhové části strategického 

plánu – vize, globální cíl, priority, opatření; byl představen plán a harmonogram dalšího 

postupu v projektu – viz Příloha 1. 

3. Proběhla diskuze k návrhu na vizi města: 

- jako podklad účastníci obdrželi návrh „širokého“ znění vize zpracovaný starostou 

města Mgr. Z. Navrátilem – viz Příloha 4. 

- z diskuze vzešel tento návrh: 

 „Jsem město Žďár nad Sázavou - vzkvétající (pulzující) srdce Vysočiny, ve kterém se 

snoubí zdravé životní prostředí s výhodami života ve městě, ve kterém lidé rádi a 

spokojeně žijí, a kam se rádi vracejí.“ 

 Členové PS vznesli další podněty, které by vize města mohla obsahovat: 

- Město Žďár chce být v horizontu 2030 moderním městem, ve kterém se 

kombinují (snoubí) výhody dobrého životního prostředí s životem ve městě 

- Město, ze kterého se nechce nikomu odcházet (do kterého se budou rádi vracet) 

- patriotismus 

- Město, ve kterém se nebudeme bát zestárnout 

- propopulační politika 

- zdravé prostředí pro vyrůstající generaci 

- šíření/předávání tradice 

 Bylo navrženo následující znění sloganu: „Jsem Žďár - Jsem domov“ 

 Tyto návrhy budou předloženy Řídící skupině k projednání. 
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4. Proběhla diskuze k tvorbě priorit a opatření – podklad vytvořený zpracovatelem byl 

upraven/doplněn na základě shody členů PS – viz Příloha 3. 

- členové PS mohou zasílat své další podněty k prioritám, specifickým cílům a 

opatřením do 19. 2. 2016 (změny provádět do Přílohy 3 v barevném odlišení). 

5. Další body jednání: 

- Další jednání pracovní skupiny proběhne dne 16. 3. 2016 ve 13:00. Členové PS si 

připraví podněty k finalizaci Návrhové části a k předkládání projektových záměrů do 

Akčního plánu. 

- Účastníci jednání mohou zaslat připomínky k tomuto zápisu do 9. 2. 2016 na  

e-mail vedoucímu/předsedovi pracovní skupiny paní MUDr. R. Bělohlávkové 

(romana.bel@seznam.cz) a v kopii panu Ing. J. Matouškovi 

(jiri.matousek@zdarns.cz). Připomínky budou následně předány společnosti 

PROCES k zapracování. 

 

Harmonogram úkolů a dalšího postupu realizace 

Aktivita/Úkol Termín Zodpovědnost 

Připomínky k zápisu z jednání  9. 2. 2016 Členové PS 

Zveřejnění finálního zápisu z jednání na webových stránkách 
projektu 

12. 2. 2016 PROCES 

Zaslání připomínek a podnětů k Návrhové části – prioritám, 
specifickým cílům, opatřením (do Přílohy 3) 

do 19. 2. 2016 Členové PS 

Pozvánka a podklady na další jednání pracovních skupin 8. 3. 2016 
PROCES + 
zadavatel/vedoucí PS 

3. jednání pracovních skupin 16. 3. 2016 PROCES 

 

Přílohy: 

 Příloha 1: Zdar_n_Sazavou_prezentace_27_01_2016 

 Příloha 2: Prezencni_listina_PS2_27_01_2016 

 Příloha 3: Navrhova_cast_PS2 

 Příloha 4: Zdar_Vize_siroka 

 

 

V Ostravě dne 1. 2. 2016     Zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 
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