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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   

Datum, čas Zúčastnění – PROCES  Zúčastnění - ostatní 

8. 12. 2015, 

15:00 hodin 

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. 

Mgr. Lukáš Dědič 
viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

1. Informování o průběhu jednání pracovních skupin 

2. Prezentace dosavadního postupu zpracování a analytických výstupů 

3. Představení dalšího postupu při zpracování strategie města - vize města, 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 Řídící skupiny. 

2. Členové Řídící skupiny byli informováni o činnosti pracovních skupin, které se sešly na 

jednání ve dnech 1. až 2. 12. 2015. 

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

města. 

- Vzhledem k tomu, že Strategie rozvoje města je oficiální dokument, budou v textu 

Profilu města uváděny pouze oficiální názvy místních částí (Žďár nad Sázavou 1-7). 

Pro lepší orientaci bude v úvodu dokumentu uvedeno také grafické znázornění (mapa) 

neoficiálních (lidových) názvů místních částí města. 

4. Zástupci PROCESu prezentovali výsledky a zjištění ze socioekonomické analýzy – 

Profilu města. Následně byly představeny SWOT analýzy za jednotlivé dílčí kapitoly 

(tematické oblasti), které byly spoluutvářeny na pracovních skupinách. Ke každé SWOT 

analýze proběhla diskuze mezi členy Řídící skupiny a na základě jejich podnětů proběhly 

finální úpravy SWOT analýz (níže zvýrazněno zeleně): 

Část SWOT analýzy Úprava 

SWOT analýza: Historie a sociodemografická charakteristika města 

Hrozby 
Doplněno: Úbytek kvalifikované pracovní síly pro nedostatek 

adekvátních pracovních příležitostí 

SWOT analýza: Ekonomika města, rozvoj podnikání a cestovního ruchu 

Slabé stránky 

Doplněno: Nedostatečná nabídka pracovních příležitostí (zkrácené 
úvazky, pro vysoce kvalifikované pracovníky) 

Doplněno: Naplněná kapacita současné průmyslové zóny a zvýšené 

investiční náklady na rozšíření 

SWOT analýza:  Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí a územní plánován 

Silné stránky 
Upraveno: Volné rozvojové plochy v územním plánu města 

+ požadavek na upřesnění informací (podložení) tykající se kvality 
datových sítí 

Slabé stránky 
Doplněno: Absence obchvatu města a systému komunikačních 
propojek 
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Hrozby Upraveno: Nedostatečná intenzita výkonu ČOV 

SWOT analýza: Školství, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity 

Slabé stránky 
Doplněno: Kapacitně nevyrovnané kulturní zařízení (chybějící kapacita 
pro cca 300-400 návštěvníků) 

SWOT analýza: Řízení a správa města, komunikace s veřejností 

Slabé stránky 
Odstraněno: Výrazné výkyvy ve výsledcích hospodaření města 

5. Upraveno: Zadlužování města v důsledku náhlého snížení příjmové 
6. složky rozpočtu města 

- Usnesení: Řídící výbor schválil stávající upravené znění SWOT analýz. 

7. Byly prezentovány výsledky a zjištění ze sociologického průzkumu. 

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

- Na příštím jednání pracovních skupin bude zpracovatelem představen návrh znění 

vize, který vzejde na základě již obdržených podnětů od veřejnosti, zastupitelů města a 

z výsledků ankety. Tento vstupní návrh bude dále na pracovních skupinách (PS) 

diskutován a finální návrh za každou PS bude předložen Řídícím výboru. Tvorba 

sloganu (zkrácené verze) vize města bude probíhat v průběhu celého zpracování 

strategie. 

9. Další body jednání: 

- Účastníci jednání mohou zaslat připomínky k tomuto zápisu do 21. 12. 2015 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. 

- Další jednání Řídící skupiny proběhne dne 9. 2. 2016 v 15:00.  

 

Harmonogram úkolů a dalšího postupu realizace 

Aktivita/Úkol Termín Zodpovědnost 

Připomínky k zápisu z jednání  21. 12. 2015 Členové Řídící skupiny 

Zveřejnění finálního zápisu z jednání na webových stránkách 
projektu 

do 26. 12. 2015 PROCES 

Zapracování připomínek a finalizace Profilu města  11. 1. 2016 PROCES 

Pozvánka a podklady na další jednání Řídící skupiny 2. 2. 2016 
PROCES + 
zadavatel/vedoucí PS 

3. jednání pracovních skupin 9. 2. 2016 PROCES 

 

Přílohy: 

 Prezentace: Ridici_skupina_8_12_2015 

 Prezencni_listina_RS_8_12_2015 

 

V Ostravě dne 9. 12. 2015     Zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 

mailto:jiri.matousek@zdarns.cz

