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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 

9. 2. 2016, 

15:00 hodin 

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. 

Mgr. Lukáš Dědič 
viz prezenční listina (Příloha 1) 

 

Program jednání: 

1. Schválení Profilu města 

2. Informování o průběhu jednání a výstupech pracovních skupin k tvorbě Návrhové části 

strategie města – návrh vize, priorit a opatření 

3. Stanovení vize města, diskuze 

4. Diskuze k návrhu priorit a opatření 

 

Hlavní body jednání   

1. Byla projednána finální verze Profilu města. 

- na základě připomínky pana Voráčka došlo k úpravě textu v kapitole 3.2 

Podnikatelská sféra – změna názvu školy působící v areálu firmy ŽĎAS z původního 

znění „Střední škola technická Žďár nad Sázavou“ na nové znění „VOŠ a SPŠ Žďár 

nad Sázavou“. 

- ze strany člena Řídící skupiny Ing. P. Krábka byly vzneseny následující podněty 

k Profilu města: 

o návrh na doplnění informace k problematice chodníků (dle shody členů ŘS 

nebude doplněno); 

o návrh na doplnění v rámci kapitoly 3 „Ekonomika města, rozvoj podnikání a 

cestovního ruchu“ do hrozeb SWOT analýzy informaci o potenciálním prodeji 

ŽĎASu (dle shody členů ŘS nebude doplněno, obecné konstatování tohoto 

jevu již SWOT analýza obsahuje: „Odchod stávajících investorů/podniků a 

snížení počtu pracovních příležitostí“); 

o návrh na doplnění informace o nedostatku pozemků a ploch připravených pro 

bytovou výstavbu do SWOT analýzy v kapitole věnující se technické 

infrastruktuře (dle shody členů ŘS nebude doplněno – toto konstatování 

obsahuje SWOT analýza v kapitole 2 -  Sociální a zdravotní služby, bydlení). 

- Usnesení: Řídící skupina schválila finální verzi Profilu města v upraveném znění – viz 

Příloha 2. 

o výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 osoby se zdržely hlasování,  

1 osoba omluvena z jednání 

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

na jednání ve dnech 26. až 27. 2. 2016. 

3. Zástupcem PROCESu byl prezentován úvod do tvorby Návrhové části strategie – 
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viz Příloha 3. 

4. Zástupci PROCESu představili návrhy na znění vize města vzešlé z jednání 

pracovních skupin. 

- mezi členy Řídící skupiny proběhla diskuze nad vizí města – návrhy pracovních 

skupin byly upravovány/doplňovány. Výsledkem je názorová shoda nad vizí, která 

zní: 

„Jsem Žďár, Žďár nad Sázavou. Jsem město atraktivní a bezpečné, dobrý domov 

pro spokojený rodinný život. Jsem inspirativním prostředím pro tvůrčí práci. 

Jsem město přirozeně srostlé s okolní malebnou krajinou, kde z náměstí vidíte 

les. Jsem město hrdých, aktivních, vytrvalých a odvážných lidí, kteří se hlásí ke 

svým tradicím. Ležím na křižovatce Santiniho cest, kde geniální architekt nechal 

vyrůst své jedinečné stavby. Jsem město, kde chcete žít, a kam se chcete vracet. 

Zkrátka nejlepší místo k životu.“ 

- slogan města – stávající návrhy budou předloženy veřejnosti k anketnímu hlasování – 

na dalším jednání Řídící skupiny budou předloženy výsledky ankety (nejčastější 

návrhy). Řídící skupina následně vybere finální znění. 

5. Zástupci PROCESu představili pracovní návrhy priorit a opatření v jednotlivých 

tematických oblastech vzešlé z jednání pracovních skupin. 

- proběhla diskuze a připomínkování členů Řídící skupiny – podněty k úpravám jsou 

červeně zvýrazněny v Příloze 4; 

- Řídící skupina předkládá požadavek na pracovní skupinu E - Školství, kulturní, 

sportovní a volnočasové aktivity: blíže specifikovat opatření E1.4; E2.4 a E3.5, 

případně zvážit potřebnost těchto opatření; 

- Řídící skupina předkládá podnět pracovní skupině E - Školství, kulturní, sportovní 

a volnočasové aktivity – zvážit přidání opatření na zpracování koncepce školství 

(Místní akční plány rozvoje vzdělávání), opatření na podporu „vzdělávání 3. věku“; 

- Řídící skupina ukládá zpracovateli (PROCES) navrhnout nové horizontální 

opatření/prioritu v oblasti marketingu města pro všechny cílové skupiny, neboť tyto 

aktivity se prolínají v rámci priorit u všech tematických oblastí. 

6. Ostatní: 

- Účastníci jednání mohou zaslat připomínky k tomuto zápisu do 17. 2. 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. 

- Další jednání Řídící skupiny proběhne dne 29. 3. 2016 v 15:00 hodin.  

 

mailto:jiri.matousek@zdarns.cz
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Harmonogram úkolů a dalšího postupu realizace 

Aktivita/Úkol Termín Zodpovědnost 

Připomínky k zápisu z jednání  17. 2. 2016 Členové Řídící skupiny 

Zveřejnění finálního zápisu z jednání na webových stránkách 
projektu 

do 23. 2. 2016 PROCES 

Pozvánka a podklady na další jednání Řídící skupiny 22. 3. 2016 
PROCES + 
zadavatel/vedoucí PS 

4. jednání Řídící skupiny 29. 3. 2016 PROCES 

 

Přílohy: 

 Příloha 1: Prezencni_listina_RS_09_02_2016 

 Příloha 2: SP_Zdar_Profil_města 

 Příloha 3: Prezentace: Ridici_skupina_9_02_2016 

 Příloha 4: Navrhova_cast_RS 

 

V Ostravě dne 10. 2. 2016     Zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 


