
1 
 

Zá p i s  z e  s p o le č n é h o  j e d nán í  Ř í d í c í  s ku p i n y  a  

p r a co vn í c h  s ku p i n  

v rámci projektu „Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou“ 

Datum, čas Zúčastnění – PROCES  Zúčastnění - ostatní 

9. 11. 2015, 

16:00 hodin 

Mgr. Lukáš Dědič 

Ing. Radek Fujak 
viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

 představení účelu a postupu tvorby strategického plánu, harmonogramu – co již proběhlo a 

co proběhne, základních výstupů z analýzy  

 role ŘS a PS, schválení jednacích řádů, termíny jednání 

 verifikace závěrů ze socioekonomické analýzy - SWOT analýzy 

 diskuze k návrhu vize města 

 

Hlavní body jednání   

1. V úvodu setkání přivítal pan starosta všechny přítomné a představil důvody pro 

zpracování nové Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou. 

2. Zástupci zpracovatelské společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, 

s.r.o. prezentovali základní informace o strategickém plánu, průběh jeho zpracování 

včetně harmonogramu dalšího postupu prací.  

- Byla představena struktura analytické, návrhové a implementační části strategie. 

- Byly prezentovány vybrané výsledky a zjištění ze socioekonomické analýzy a 

sociologického průzkumu realizovaného mezi občany města, zástupci 

podnikatelského a neziskového sektoru. 

3. Starosta města (Mgr. Navrátil) představil nominované členy Řídícího výboru a 

pracovních skupin. Pracovní skupiny následně schválily seznam přizvaných hostů 

na příští jednání pracovních skupin.  

4. Byla představena role Řídící skupiny a pracovních skupin, jejich pracovní náplň, 

termíny dalších jednání a jednací řády. K jednacím řádům byly vzneseny 

připomínky, které byly na jednání zapracovány: 

 Jednací řád Řídící skupiny - nové znění textu: 

- Článek 8: Schválená usnesení Řídící skupiny vyhotovuje písemně a o jednání pořizuje 

záznam osoba určená na konkrétním jednání se souhlasem Řídící skupiny. Zápis ze 

setkání Řídící skupiny bude zveřejněn na internetových stránkách strategie.zdarns.cz. 

Lhůta pro zveřejnění zápisu bude max. 5 pracovních dnů od termínu schválení zápisu.  

Zodpovědnost za vyvěšení těchto zápisů bude nést poradenská společnost pověřená 

metodickým dohledem. Z jednání Řídící skupiny bude pověřenou osobou pořízen také 

zvukový záznam pro interní potřeby poradenské společnosti za účelem zpracování 

strategického plánu města, zvukový záznam nebude zveřejněn. 
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- Usnesení: Řídící skupina projednala a schvaluje jednací řád Řídící skupiny 

v aktuálním upraveném znění.  

 Jednací řád pracovní skupiny - nové znění textu: 

- Článek 4, odstavec 6: Jednání pracovní skupiny se řídí programem, který sestavuje 

vedoucí pracovní skupiny ve spolupráci se zástupcem poradenské společnosti 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Program je v úvodu jednání 

schválen členy pracovní skupiny. 

- Článek 4, odstavec 10: Ze setkání pracovních skupin bude pořízen písemný zápis a 

zvukový záznam pro interní potřeby poradenské společnosti za účelem zpracování 

strategického plánu města, zvukový záznam nebude zveřejněn. 

- Usnesení: Všechny pracovní skupiny projednaly a schválily jednací řád pracovní 

skupiny v aktuálním upraveném znění.  

5. Proběhla diskuze ke SWOT analýzám, přičemž bylo dohodnuto že: 

- PROCES upraví příležitosti a ohrožení (vnější prostředí města). 

- PROCES doplní k jednotlivým výrokům, z jakých zdrojů výrok vyplývá (statistická 

data, průzkum, apod.).  

- Členové pracovních skupin budou mít možnost se ke SWOT analýzám vyjádřit 

v rámci připomínkování Profilu města. 

6. Byly představeny návrhy na vizi města vzešlé z dotazníkového šetření, z diskuzí 

v rámci kulatých stolů a z dalších obdržených podnětů. V rámci následující diskuze 

byly doplněny další 3 podněty: 

Žďár nad Sázavou = duch, příroda, kultura 

Žďár nad Sázavou – srdce Vysočiny 

Žďár nad Sázavou – svěží místo/město Vysočiny 

- Za účelem zúžení počtu variant vize proběhne mezi členy pracovních skupin anketa, 

která bude zveřejněna na webových stránkách strategie.zdarns.cz v sekci 

„Administrace“. Zde budou mít členové PS možnost zvolit 3 preferované varianty 

vize, případně navrhnout vlastní znění vize. Ty návrhy na vizi, které obdrží nejvíce 

hlasů, budou předloženy k diskuzi na dalším jednání pracovních skupin a následně 

Řídícímu výboru. Řídící výbor bude zodpovědný za stanovení finálního znění vize 

města. 

7. Další body jednání: 

- Řídící výbor bude mít možnost připomínkovat a předkládat podněty k Profilu města. 

- Každá pracovní skupina bude mít možnost připomínkovat a předkládat podněty ke 

kapitole v Profilu města, která tematicky náleží do předmětu řešení dané pracovní 

skupiny (např. pracovní skupina „Sociální a zdravotní služby, bydlení“ zpřipomínkuje 

kapitolu 2: Sociální a zdravotní služby, bydlení uvedenou v Profilu města, apod.). 

Všechny pracovní skupiny mohou připomínkovat kapitolu 1 „Historie 

a sociodemografická charakteristika města“. 

- Pro účely předávání podkladových materiálů pro pracovní skupiny bude zřízena 

„neveřejná sekce“ na webových stránkách strategie.zdarns.cz – Postup přihlášení 

bude členům PS předán prostřednictvím elektronické komunikace  

(e-mailem) 
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- Účastníci jednání mohou zaslat připomínky k tomuto zápisu z jednání do 20. 11. 2015 

na e-mail panu Ing. Matouškovi (jiri.matousek@zdarns.cz), který je následně předá 

společnosti PROCES k zapracování. 

 

Harmonogram úkolů a dalšího postupu realizace 

Aktivita/Úkol Termín Zodpovědnost 

Zaslání podkladů pro pracovní skupiny: 

- Profil města k připomínkování,  

- Postup přihlášení do neveřejné sekce pracovních skupin 

13. 11. 2015 PROCES 

Připomínky k zápisu z jednání  20. 11. 2015 Členové ŘS/PS 

Připomínky/podněty k Profilu města (každá pracovní skupina ke 
své kapitole/tematické oblasti, Řídící skupina k celému Profilu 
města)  

23. 11. 2015 Členové ŘS/PS 

Hlasování v anketě „Vize města“ – na webových stránkách 
strategie.zdarns.cz – sekce „Přihlášení pro členy pracovních 
skupin“  

23. 11. 2015 Členové PS 

Pozvánka a podklady na druhé jednání pracovních skupin 24. 11. 2015 
PROCES + 
zadavatel/vedoucí PS 

Zveřejnění finálního zápisu z jednání na webových stránkách 
projektu  

25. 11. 2015 PROCES 

2. jednání pracovních skupin 1. – 2. 12. 2015 PROCES 

Pozvánka a podklady na druhé jednání Řídící skupiny 3. 12. 2015 
PROCES + 
zadavatel/vedoucí ŘS 

2. jednání Řídící skupiny 8. 12. 2015 PROCES 

 

Přílohy: 

 Prezentace: Setkani_RS_PS_9_11_2015 

 Prezencni_listina_ 9_11_2015 

 Jednací řád Řídící skupiny 

 Jednací řád pracovních skupin 

 Dokument „Termíny jednání RS_PS“ 

 

 

V Ostravě dne 13. 11. 2015     Zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 

mailto:jiri.matousek@zdarns.cz

