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Zá p i s  z  j e d n á n í  Ř í d í c í  s ku p i n y  (Ř S )  

Datum, čas Zúčastnění – PROCES  Zúčastnění - ostatní 

26. 5. 2016, 

15:00 hodin 

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. 

Mgr. Lukáš Dědič 
viz prezenční listina (Příloha 1) 

 

Program jednání: 

1) Výsledky hlasování občanů ke sloganu města, výběr finálního znění sloganu  

2) Diskuze ke grafické podobě (vizualizaci) sloganu  

3) Projednání a schválení projektových záměrů navržených k zařazení do Akčního plánu 

2016 - 2020 

4) Diskuze k vizualizaci Návrhové části strategického plánu (priorit, opatření, projektů) – 

forma „grafické postery“  

 

Hlavní body jednání   

1. Anketa a výběr sloganu k vizi města: 

 Členové ŘS byli informování o realizované anketě, která probíhala za účelem výběru 

sloganu k vizi města v období od 5. dubna do 16. května. Celkem se do ankety 

zapojilo 211 občanů. Hlasovat bylo možné prostřednictvím dubnového čísla 

Žďárského zpravodaje, ve kterém byl hlasovací  lístek  a  podrobné  informace,  ale  

také  na  internetu,  na  webových stránkách města. 

 Byly představeny výsledky anketního šetření mezi občany k výběru sloganu města: 

- „Žďár nad Sázavou – hvězda Vysočiny „ – 105 hlasů občanů 

-  „Žďár nad Sázavou – srdce Vysočiny“ – 84 hlasů občanů 

- Jsem Žďár – „Jsem domov“ – 22 hlasů občanů 

 Usnesení: 

- Řídící skupina přijala výsledky ankety a schválila finální slogan města 

s následujícím znění:  

„Žďár nad Sázavou – hvězda Vysočiny„ 

 

2. Grafická podoba (vizualizace) sloganu k vizi města: 

 Ze strany PROCESu byly představeny 4 varianty grafické vizualizace sloganu (tzv. 

logo strategického plánu): 
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Varianta A    Varianta B  

Varianta C  Varianta D  

 

 Po diskuzi mezi členy Řídící skupiny bylo rozhodnuto, že dále má být pracováno 

s variantou D, přičemž je po PROCESu požadováno vytvořit 3 upravené návrhy 

varianty D s následujícími změnami: 

- Varianta s bílou výplní loga místo modro-zelené. 

- Písmo – použít variantu patkového/nepatkového písma, mírně roztáhnout popisy 

(větší mezery mezi písmy). 

- Místo žlutého obrysu kostela na Zelené hoře doplnit do středu loga „santiniho 

deseticípou hvězdu“, 

- Varianta se stuhou/pečetí. 

 Další hlasování o finální podobě loga proběhne po dohodě všech přítomných 

prostřednictvím e-mailové korespondence následovně:  

- PROCES zapracuje úpravy loga (viz výše) – interní tým vybere 3 varianty, které 

budou předloženy Řídící skupině k hlasování – každý člen Řídící skupiny může 

dát 1 preferenční hlas některé z předložených variant. 

- Hlasování bude probíhat e-mailově na lukas.dedic@rozvoj-obce.cz od 6. 6.  

do 8. 6. 2016; 

- v případě rovnosti poštu hlasů, o finální grafické podobě rozhodne předseda 

Řídící skupiny. 

mailto:lukas.dedic@rozvoj-obce.cz
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3. Akční plán na období 2016 - 2020 

 Byly projednány projektové záměry navržené pracovními skupinami k zařazení do 

Akčního plánu 2016 – 2020. 

 Byly vypořádány dotazy a komentáře členů Řídící skupiny: 

- Projektový záměr „Revitalizace budovy bývalého MěÚ“ byl přeřazen z opatření 

A1.3 do opatření C2.1. 

- Název projektu "Žďár ALUMNI" byl upraven na: "Žďár ALUMNI" - zůstaňte 

v kontaktu s místem, odkud pocházíte. 

 Ze strany starosty města byl navržen nový projekt k zařazení do Akčního plánu - 

Vybudování sítě stezek pro horská kola. 

- Řídící skupina navržený projekt zařadila do Akčního plánu. 

 Usnesení: 

- Řídící skupina schválila Akční plán na období 2016 – 2020 – viz Příloha 2 (list 

„Databáze“, sloupec H „Projekt zařazen do Akčního plánu 2016 – 2020“). 

4. Vizualizace Návrhové části strategického plánu 

 Ze strany PROCESu byly představeny rozpracované grafické postery za jednotlivé 

priority/opatření.  

 Členové Řídící skupiny byli informování, že postery budou využity pro prezentaci 

strategického plánu, prioritně na závěrečném veřejném projednání, které se uskuteční 

21. 6. 2016. 

6. Ostatní: 

- Účastníci jednání mohou zaslat připomínky k tomuto zápisu do 6. 6 2016 na  

e-mail vedoucímu/předsedovi pracovní skupiny panu Mgr. Z. Navrátilovi 

(zdenek.navratil@zdarns.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 

Vytvořit 3 upravené návrhy loga města (varianta D) 3. 6. 2016 PROCES 

Připomínky k zápisu z jednání  6. 6. 2016 Členové Řídící skupiny 

Hlasování o logu města 
od 6. 6. do 8. 6. 
2016 

Členové Řídící skupiny 

Zpracování finální verze strategického plánu včetně všech částí do 21. 6. 2016 PROCES 

 

Přílohy: 

 Příloha 1: Prezencni_listina_RS_26_05_2016 

 Příloha 2: ZDAR_Zasobnik_Akcni_plan 

 

V Ostravě dne 30. 6. 2016     Zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 

mailto:jiri.matousek@zdarns.cz

