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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 )  1   

Ř í ze n í  a  s p ráv a  mě s ta ,  komu n i ka c e  s  v eř e jn o s t í  

Datum, čas Zúčastnění – PROCES  Zúčastnění - ostatní 

1. 12. 2015, 

10:00 hodin 

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. 

Mgr. Lukáš Dědič 
viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

1. Prezentace analytických výstupů k tematické oblasti „Řízení a správa města, komunikace 

s veřejností“, prezentace výstupů ze sociologického průzkumu 

2. Diskuze k vizi města 

3. Diskuze k rozpracování tematické oblasti: priority, specifické cíle a opatření 

 

Hlavní body jednání   

1. Na úvod jednání zástupci zpracovatelské společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí 

a regionů, s.r.o. seznámili všechny přítomné s průběhem a pravidly jednání vycházející 

z jednacího řádu; proběhlo představení členů pracovní skupiny. 

2. Byly vypořádány a okomentovány připomínky ke kapitole „Řízení a správa města, 

komunikace s veřejností“ v Profilu města, které zpracovatel obdržel v 1. kole 

připomínkování (prostřednictvím e-mailové korespondence). 

3. Proběhlo 2. kolo připomínkování Profilu města – podněty a připomínky členů PS byly 

zapracovány přímo do textu, část připomínek bude zapracována po obdržení dalších 

podkladů a dat. Jedná se zejména o: 

- vývoj počtu zaměstnanců MěÚ (podklady poskytne Ing. J. Havlík, MPA) 

- zdůvodnění hospodaření města (podklady ze zpráv o „Hospodaření města Žďár nad 

Sázavou“ za jednotlivé roky, případně upřesnění u Ing. J. Havlíka, MPA) 

- rozšíření srovnání daňové výtěžnosti o města ve velikostní kategorii 20 – 25 tis. 

obyvatel  

4. Byla představena a diskutována SWOT analýza kapitoly „Řízení a správa města, 

komunikace s veřejností“ – po úpravách členů PS byla v aktuální podobě schválena. 

5. Proběhla diskuze k uvádění místních „lidových“ názvů u oficiálních názvů místních části 

města => bude probráno a rozhodnuto na Řídícím výboru. 

6. Byly prezentovány výsledky a zjištění ze sociodemografické analýzy a byla diskutována 

SWOT analýza v kapitole „Historie a sociodemografická charakteristika města“. 

7. Byly prezentovány výsledky a zjištění ze sociologického průzkumu. 

8. Byly představeny výsledky ankety k vizi města, kterého se zúčastnilo celkem 24 osob.  

- Na dalším jednání PS bude představen návrh znění vize, který bude „syntézou“ již 

obdržených podnětů od veřejnosti, zastupitelů města a z výsledků ankety. Tvorba 
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sloganu (zkrácené verze) vize města bude probíhat v průběhu celého zpracování 

strategie. 

9. Další body jednání: 

- Další jednání pracovní skupiny proběhne dne 26. 1. 2016 v 10:00. Členové PS si 

připraví podněty k rozpracování návrhové části – definování priorit, specifických cílů 

a opatření. 

- Účastníci jednání mohou zaslat připomínky k tomuto zápisu do 14. 12. 2015 na  

e-mail vedoucímu/předsedovi pracovní skupiny panu R. Dvořákovi 

(rostislav.dvorak@zdas.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  14. 12. 2015 Členové PS 

Poskytnutí dat a podkladů pro dopracování Profilu města do 17. 12. 2015 Ing. J. Havlík, MPA;  

Zveřejnění finálního zápisu z jednání na webových stránkách 
projektu 

do 21. 12. 2015 PROCES 

Zapracování připomínek a finalizace Profilu města  4. 1. 2016 PROCES 

Pozvánka a podklady na další jednání pracovních skupin 19. 1. 2016 
PROCES + 
zadavatel/vedoucí PS 

3. jednání pracovních skupin 26. 1. 2016 PROCES 

 

Přílohy: 

 Prezentace: 1_PS_Rizeni_a_sprava_mesta 

 Pezencni_listina_PS1_1_12_2015 

 

 

V Ostravě dne 7. 12. 2015     Zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 
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