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Strategická komise - složení 
Akční plán 2016 - 2020 

str. 3 
4 - 11 

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo na zpracování nového strategického plánu města Žďáru 
nad Sázavou proběhlo v průběhu roku 2015 zpracování analytické části projektu , jejíž součástí byl 
sběr dat, dotazníkové šetření , identifikování silných a slabých stránek města (SWOT analýza), 
setkání pracovních skupin probíhající za přítomnosti veřejnosti a následně zpracování návrhové 
části strategie se stanovením vize a sloganu města , cílů a opatření , návrhy projektových záměrů 
s vytvořen ím Zásobníku projektů a zpracován Akčního plánu na období 2016 - 2020. 

Projednávání, postup a veškeré 
vytvářené a projednávané 
dokumenty jsou zveřejněny na 
webových stránkách města ve 
Strategii rozvoje města . 
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Ve složce Dokumenty jsou zveřejněny nejdůležitější materiály a to Strategii rozvoje města Žďáru 
nad Sázavou (2016 - 2028) a Akční plán města (2016 - 2020). Akční plán je přílohou tohoto 
materiálu na str. 4 - 11. 

Strategie rozvoje města 
http://www .zdarns. czlmesto-zdarlstrategie~rozvoie~mesta/ 

Strategie rozvoje města (2016-2028) - dokument 
http://www.zdarns.czJmedialfiles/strategie-rozvoje/dokumenty/Strategie Zdar KOMPLET 20 6 2016.pdf 
Akčn; plán města (2016-2020) 
http://www. zdarns. czlmedialfiles/strateg ie-rozvoje/dokumenty/Akčn í ptán 2016-2020 tinal .pdf 

Součástí dokumentu Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou je Implementační část. 
V Implementační části je popsán postup při realizaci Strategie a odpovědnost a kompetence v tkz. 
Kompetenčním modelu implementace, Součástí modelu implementace je vytvoření nové komise 
rady města, tkz. Strategické komise a jmenování jejích nových členů, Navrhované složení, které je 
nutné doplnit o konkrétní osoby, je uvedeno na str. 3 tohoto materiálu. 

Geneze případu 
9 . 2 .2015 , usn ,č, B312015/0RÚP - RM schválila zrízení pracovní skupiny Strategie města 
9.3.2015,usn ,č.1 17/2015/0RÚP - RM byla seznámena se seznamem členů pracovni skupiny a prlpravou 
23.3.2015, usn.č.13312015/0RÚP - RM schválila VŘ na zpracovatele Strategie rozvoje města 

Návrh řešení I postup 
Schválit Strategii rozvoje města Žďáru nad Sázavou. 

Varianty návrhu usnesení 
• Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou 
• Zastupitelstvo města materíál neschvaluje a navrhuje tento postup .... 

Doporučení předkladatele 

Rada města doporučuje Strategii města schválit 



Činnost Strategické komise 

Za přípravy Strategie byla zřizena Řídící skupina, která se ve fázi implementace transformuje 
na tzv. Strategickou komisi. Složení Strategické komise by mělo reflektovat jak výkonnou 
(starosta, volení zástupci města), tak i odbornou složku (zástupci městského úřadu příp. 

příspěvkových organizací či organizačních složek města), aby byla zajištěna kontinuita 
Strategie bez ohledu na politickou situaci Ye městě . Jmenováním nových členů Strategické 
komise bude pověřena rada města. 

~aYrhoYané složení č.Jenů Strategické komise (10 člemi) : 

al starosta města (předseda Strategické kOml se) 

bl místostarosta mě~ta 

c) tajemník MěÚ 
d) vybraní zastupitelé města (3 osoby) 

e) předseda komise rozvoje města a ŽiVOtníhO prostředí 

f) zá.stupce kOllllse rozvoje města a životního prostředí 

g) ndoucí odboru SOCiálníhO 

hl zástupce soukromé sféry (1 osoba) 

ČletlOVé Strategické komise by měli mít malost alespoň jedné tematické oblasti Strategie: 

a) A: Řízení a správa města , komunikace s veřejnosti, bezpečnost 
b) B: Sociální a zd"avotní služby, brdlení 

c) C: Technická infrastruktUl'a, doprava , životní prostředí a územní 

d) D : Ekonomika m~sta , rozvoj podnikání a cestm'niho 

e) E : Školsr,i. kultu.'ní, sportm-ní, a volnoéasoyé akti,ity 

f) F: ~Ial'keting města 

Takto ustanovené Strategické komisi budou svBeny klíčové kompetence rozhodování. Jejím 
úkolem je dohled nad realizací a aktualizací Strategie. Strategická komise je usnášeníschopná, 
je-li přítomna nadpoloviční ""tšina členů . Strategická komise se usnáší většinou přítotnných 
členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Strategická komise se schází zpraYidla jednou až dvakrát ročně (nebo dle potřeby). Jejími 
hlavními úkoly jsou: 

a) Připrava zpracováni a aktualizace Akčniho plánu realizace Strategie a jeho předloženi radě 

města 

b) Navrhováni způsobu realizace rozvojových aktivit a stanoveni jefich priorit 

c) Posouzeni a rozhodováni o zařazeni projektů do Akčn iho plánu 

d) Sledován i a hodnocen I realizace rozvojových aktivit 

e) Sledováni naplňováni Strategie (monitoring) 

f) Projednáni Souhrnné zprávy o realizaci Strategie 

Podklady pro jed1láJ/í Strategické komise připro1'lljl' Jfa1la:er stra/i'gie spadající pod Odbor 
rO:l'ojl! a IÍ:em1lího plá1lowí1lí. 



Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou Akční pMn 2016 - 2020 

L Projektové záměry města Zd'áru nad Sázavou navržené k realizaci v období let 2016 - 2012 

Níže je formou tabulky uveden přehled projektů a aktiv it, zařazených do Akčního plánu - tzn, ty, které jsou určeny k rea lizaci v období 2016 -
2020, Realizátorem bude město Žd'ár nad Sázavou, jeho příspěvkové organ izace nebo organizační složky, 

Finančn í objem projektů navržených do Akčního plánu je pouze orientační, některé projekty j sou již v realizaci nebo v přípravě, u některých 
nelze finanční rozsah v současné době odhadnout. Zároveň je nutné přihlédnout k tomu, že na část aktivit v Akčním plánu, které jsou pravidelně 
se opakující, bývá již v rozpočtu města pamatováno z předchoz ích let. 

AU Finančni 

A1.2 f A2,2 Finanční 

A1.3 Finanči 

AU Finanční 

AU Finanční 

AU Finanční 

A2, 1 Finanční 

A2,1 F inanční 

A2,1 Finanční 

A2,2 Nefinančn í 

A2,2 Finanční 

A2,2 Finanční 

A3,1 Nefinanční 

A3,2 F inančn í 

A3.2 Finanční 

AKČNí PLÁN 2016 - 2020 

(projekty realizované městem, přfspěvkovými organizacemi města, organizačními složkami) 

"smart city" 
odpovědnost, etika a rozvoj 

finančního řízení 

pro podporu 

pro 

funkcionalit fungujícího rozklíkávacího rozpočtu 

portál mezi zřizovatelem a příspěvkovými organízacemi 

a rozšiřování komunikačních nástrojů města (facebook, apod,) 

klientů na MěÚ 

ALUMNI" - zůstaňte v kontaktu s místem, odkud pocházíte 

vyplývající z plánu prevence kriminalíty a 

prevence kríminality (APK) 

prevence II 
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Dle Strategického plánu socialního začleňován i 

900000 

se o práci pracovních skupin 

3362785 čeká se na rozhodnuti komise 



Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou Akční plán 2016 - 2020 

A3.2 

A3.2 

81.2 

81.2 

81 .2 

81 .2 

81.3 

81.4 

82.1 

82.1 

82.1 

Finanční 

F inanční 

Finanční 

Finanční 

Finanční 

Fínanční 

Nefinanční 

Finančn í 

Flnančni 

Fmanční 

Finanční 

Název projektu/aktivity 

MKDS města nad Sazavou (městský kamerový 

asistent (rozšířenij 

aktualizace a realizace 

pracovních řešení 

nového azylového domu vč. noclehárny 

prostorů a zázemí pro NZDM - nízkoprahové zařízení pro 

chráněného bydlení 

Domova pro seníory. Okružní 

Středisek osobní hygieny DPS Haškova 

Středísek osobni hygieny DPS Libušínská 

pro poskYtovatele sociálnich, zdravotnich a 

provozu klubu seniorů za účelem setkávání a 

aluuallzace l\alalO 

Realizace projektů a aktivit vycházej icích ze 
"0 .. 

začleňování v rámci Koordinovaného 

Nákup centrálního ultrazvuku 

Koncepce rozvoje PolíkliníkY Žďár nad Sázavou 

Rekonstrukce Oddělení rehabilitace 
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Poznamka 

Strategického plánu sociálního zaďeňování 



Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou Akční plán 2016 • 2020 

82.2 Fmanční 

82.2 Flnančn l 

82.2 Fmančn í 

83.1 Finanční 

83.2 Finanční 

83.2 Nefinančn i 

83.2 Finanční 

83.2 Finanční 

83.3 Finanční 

83.3 Finančn í 

C1.2 Finanční 

C1 .2 Finančn í 

C1.2 Finanční 

C1.2 Finanční 

C1.3 Finančn í 

C1.3 Nefinanční 

Název projektu/aktivity 

a realizace preventivnich akcí 

podpora na podporu volného času, sportu a zdravého 

prevence rizikového chování děti na školách 

výstavbu nájemních bytů, menších 
3DD m2 

startovacích bytů 

sociál nich a bezbariérových bytů, krizového bydlení 

DPS na bezbariérové bydleni 

obytných domů v majetku města (svobodárny) 

do DPS na 

dopravního značeni ve městě - zprůchodněni pro 

bezbariérových tras (vč. šetření 

Nádražni ulice· dolní část 

bike a ride 

připrava v trase obchvatu 

města v komunikaci s kličovými aktéry v 

komunikace Jamská - Brněnská 

7 

Poznámka 

-IFlnancováno z provozních nákladů 



Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou Akční plán 2016 - 2020 

Číslo Fínanční/Nefínančn, 
Nazev projektu/aktívíty 

Předpokladana finanční 
Poznámka 

opatření aktívíta náročnost 

G1.5 Finanční Dopravní telematika pro řízení světelných křižovatek ? V řádu sta tisíců Kč 

G1.5 Finančni Kiss and ride (krátkodobé parkování a parkování u staníc (ČD) ? 

G1.5 Finanční Úprava křížovatky Chelčíckého x Jíhlavská ? 

G1.5 F inanční Úprava křížovatky Novoměstská x Horní ? 

G1.5 Finanční Úprava křižovatky Novoměstská x Neumannova ? 

G1.5 Finanční Studíe rezidenčního parkování ? 

G1.6 Nefinanční Iniciovat zvýšení počtu dalkových vlakových a autobusových spoju O Kč 

G1.6 Nefinančn í Inícíovat kvalitnější napojení na dálniční síť O Kč 

G1 .6 Nefinanční Iniciovat rychlejší železniční spojení s hl. m. Praha O Kč 

G1 .6 Nefinančn í Usilovat o zastavku vysokorychlostní tratě na Vysočině O Kč 

G1 .6 Nefinanční Usilovat o vybudovaní zastavky Krejdy O Kč 

G1.6 Finanční Stezka Žďar (křížek) - Nové Veselí 2500 000 Kč 

C1 .6 Finanční Stezka Žďar - Stržanov 5520000 Kč 

G1.7 Finanční Napojení na integrované dopravní systémy ? 

G1.7 Finanční Dobudovaní infrastruktury a zajištěni bezbariérovosti zastávek MHD ? 

C1.7 Finanční Mělkovice - výstavba autobusové zastavky a chodníku 2540000 Kč 

C1.8 Finančn í Identifikace rizikových míst z pohledu dopravy ? V fádu miliónů Kč 

C1.8 Finanční Podpora a příprava vybudovaní komuníkace Jihlavská - Brněnská ? 

C1.8 Finančm 
Rekonstrukce a zvyšování bezpečností přechodu pro chodce/míst pro 

? 
[přechazení 

G1.9 Fmanční Podpora rozvoje ekologicky šetrné dopravy poskytovatelu služeb ? V řádu desitek milionu Kč 

C1.9 Finanční Studie podpory elektromobílíty 200000 Kč 

C2.1 Fínanční 
~pracování studíe ekonomické výhodnosti technické ínfrastruktury 
~ nových rozvojových lokalitách (např. Klafar) 

Financovano z provozních nákladů 

C2.1 Finanční Manuál veřejných prostranství 150000 Kč 

C2.1 Nefinanční Identifikace ploch vhodných pro výstavbu (monitoring) - Fmancováno z provozních nákladů 

C2.1 Finanční Revitalizace centra místní části Radonín ? 

C2.1 Finanční Revitalizace centra mistni částí Stržanov ? 
. L.- -- - - - ._---- -- -

8 



Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou Akční plán 2016 - 2020 

Číslo FinančnílNefínanční 
Název projektu/aktívity 

Předpokládaná finanční 
Poznámka 

opatření aktivita náročnost 

C2.1 Finanční Revitalizace sídliště Žďár n. S. 1 - ulice Libušínská 29000000 Kč 

C2.1 Finanční Revitalizace s ídliště Žďár n. S. 6 78000 000 Kč 

C2.1 Finanční Revitalizace síd liště Žďár n. S. 4 - ulice Studentská 20000000 Kč 

C2.1 Finanční Revitalizace sídliště Žďár n. S. 7 76000000 Kč 

C2.1 Finančn i Rekonstrukce TI Žd'ár n. S. 7 ? 

C2.1 Finanční Revitalizace východní části náměstí 27000000 Kč Revitalizace Atria -10 mil. Kč 

C2.1 F inanční Příprava technické ínfrastruktury pro bytovou výstavbu 300 000 000 Kč 

C2.2 Nefinanční Aktualizace generelu technické infrastruktury O Kč 

C2.2 Finanční Kanal izace Radonín ? Dle vybrané varianty 

C2.3 Finanční ~avádění energeticky efektivnějších technologii do veřejného osvětlení ? 

C3.1 Finanční Podpora zavedených osvětových akcí 45 000 Kč/rok 

C3.1 Finanční Naučná stezka Santiniho stavby ? 

C3.1 Finanční Naučná stezka Vetla ? 

C3.1 Finanční Osvěta a informovanost obyvatel o možnostech t řídění odpadů ? 

C3.2 Finanční Sázava - zelená páteř města ? 

C3.2 Finančn í Obnova původních cest a krajinných prvků a protieroznich opatřen í 100000 Kč 

C3.2 Finančn í Revitalizace Stržanovského rybníka 650000 Kč 

C3.2 Finanční Revitalizace parku Farská humna 17 000000 Kč 

C3.2 Finanční Monitorování kvality vodních zdrojů ? dle rozsahu (1 500 Kč/rozbor) 

C3.2 Nefinanční Systém regulace reklamy Financováno z provozních nákladů 

C3.2 Finanční Regulačn í plán nebo územní studie centra města 500000 Kč 

C3.3 Finanční Optimalizace umístění/ploch odpadnlch nádob ? 

C3.3 Finančn í Obnova stávajícich odpadnich nádob ? 

C3.3 Finanční 
Řešeni systému nakládání se směsným komunálním odpadem v 

? 
souvislosti s ukončením možností skládkování 

C3.3 Finanční Prevence předcházení vzniku odpadů ? 

9 
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01.4 

02.1 

0 2.1 

02.1 

02.1 

02.3 

F inančn í 

Finančn í 

Finančn í 

Flnančn i 

Nefinanční 

zlepšovák - podnícení podnikavosti na školách 

chata Sklené 

stezka Santiniho stavby 

sitě stezek pro horská kola 

stezka Vetla 

lokálnich aktérú v CR (město koordinátor) 

Akční plán 2016·2020 

v rámci regionu - Koruna Vysočiny + MAS Havlíčkuv kraj 

na národní úrovni (České dědictvi UNESCO) 

školní zahrady 

10 



Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou Akční plán 2016 - 2020 

Číslo Finanční/Nefinančni 
Název projektu/aktivity Předpokládaná finančnil 

Poznámka opatření aktivita náročnost 

EU F inanční 17ahrada objevů a poznáni MŠ Haškova, Žďár nad Sázavou 1200000 Kč 

E1.2 Finanční "Vaše město, vaše práce, váš životll ? 

EU Finanční fA.kademie uměni a kultury (pro 50+) 320000 Kč 

E1.3 Nefinančni Městský studentský parlament -Financováno z provozních nákladů 

E1.3 Nefinanční Podpora studentských projektů (Mládež kraji) O Kč 

E1.4 Finanční Sit'ování škol v ORP v rámci MAP 2.800.000 Kč 

E1.4 Finanční Realizace kroužků a praktické výchovy· ZŠ Palachova 1000000 Kč 

E1.4 F inanční Realizace kroužků a praktické výchovy· ZŠ Komenského 6 500000 Kč 

E1.4 Finanční Realizace kroužků a praktické výchovy· ZŠ Komenského 2 500000 Kč 

E2.1 Finančn í Fotbalový areál (v rámci projektu "Revitalizace sportovišť") 48000000 Kč Bez DPH 

E2.1 Finanční Výstavba sportovni haly 50000000 Kč 

E2.1 Finanční Areál volnočasových aktivit (v rámci projektu "Revitalizace sportovišť") 12000000 Kč 

E2.1 Finanční 
Revitalizace sportovni zóny - část: Sociálni zázemi pro fotbal a tenis (v 

68300000 Kč Bez DPH rámci projektu "Revitalizace sportovišť") 

E2.1 Finanční 
Tenisový areál • hala, hřiště, klub (v rámci projektu "Revitalizace 

65000000 Kč Bez DPH 
sportovišť") 

E2.1 Finanční Autokempink Pilák· pokračováni v opravě chat a spol. posezeni 1 800000 Kč 

E2.1 Finanční Active-SVČ - Výměna oken tělocvičny a zatepleni budovy Dolní 3 ? 

E2.1 F inančni Vybudování sítě stezek pro horská kola 2000000 Kč 

E2.1 F inanční Aktívně pro Žďár (rekonstrukce dětských hříšť a ploch) ? 

E2.2 Nefinanční 
Vytvoření strategie pro nakládání s městskýmí budovami (pro podporu 

O Kč života a činnosti oraanizací ve městě) 

E2.2 Finančn í 
Rozvoj dotačního programu Sport, Organizovaný sport dospělých, 
Sportoviště, Volný čas z Fondu města Žďáru nad Sázavou 4700000 Kč Dle schváleného finančního krytí v rozpočtu města 

E2.2 Finančn i 
Rekonstrukce budovy bývalé úpravny užitkové vody na ulíci Husova na 

9500000 Kč 
obiekt poskvtuiíci zázemí pro organizované skllJlÍ'1Y. dětí a mládeže 

E2.3 Finančni Studie revitalizace břehů řeky Sázavy pro volnočasové využítí ? 

E2.3 Finanční Sázava - zelená páteř města ? 

E3.1 F inanční Elektroinstalace budovy Domu kultury 13000000 Kč 

E3.1 Nefinanční 
IVy tvoření strategie pro nakládání s městskýmí budovami (pro podporu 
~ivota a čínnosti organizaci ve městě) O Kč V režii činnosti města 

E3.1 Finanční Klimatízace sálu Domu kultury 2700000 Kč 
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Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou Akční plBn 2016 - 2020 

Čislo Finanční/Nefinanční 
Název projektu/aktivity 

Předpokládaná finanční 
Poznámka 

opatření aktivita náročnost 

E3.1 Finanční Oprava mramorového obloženi před budovou Domu kultury 2200000 Kč 

E3.1 Fmanční Klimatizace sálu Městského divadla 1340 000 Kč 

E3.1 Finanční Kino Vysočina - modernizace interiéru 31291000 Kč 

E3.1 F inančni Kulturní dům Veselíčko 5000000 Kč 

E3.1 Finanční f\daptace půdy Čechova domu pro potřeby galerie 11000000 Kč 

E3.1 Finanční 
Rekonstrukce historické části knihovny a modernizace interiéru budovy 500000 Kč 
služeb 

E3.2 Finančn í Rozvoj dotačniho programu Kultura z Fondu města Žd'áru nad Sázavou 900 000 KčJrok Dle schváleného finančního krytí v rozpočtu města 

E3.3 Finanční Zřízeni a koordinace Infocenter (vir1uálnij + kamenná infocentra/pointy 100000 Kč 

E3.3 Finanční Dotační program Obnova kulturnich památek z rozpočtu města 1 000 000 - 2 000 000 Kč Dle schváleného finančního krytí v rozpočtu města 

E3.3 Finanční Projekt "Centrum Santiniho tvorby" ... 3000000 Kč 

E33 Finanční Santiniho barokní slavnosti ? Dle rozsahu akce 

E3.3 Finanční 
Reali!ace tradičniho festivalu Slavnosti jeřabin a městských slavností 

370 000 Kč/rok 
Den Zďáru 

E3.4 Finanční Úpravy okoli kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 30000000 Kč 

F1.1 Zpracováni jednotného grafického manuálu města (corporate 100000 Kč 
design/identitÝ) 

F1 .1 
Zpracováni marketingové a komunikační strategie města a 

100000 Kč 
přispěvkových organizací 

F1 .2 "Žďár ALUMNI" - zůstaňte v kontaktu s mistem, odkud pocházíte 100000 Kč 

F1.3 Marketingový projekt" Headhunter" 100000 Kč 

F1.4 Spolupráce v rámci regionu - Koruna Vysočiny + MAS Havlíčkův kraj ? Mzdové naklady na pozici 

F1.4 7řizeni a koordinace Infocenter (vir1uálnij + kamenná infocentra/pointy 100 000 Kč/rok 

F1.4 Propagační aktivity atraktivit cestovního ruchu v ČR i v zahraniči ? 

F1 .4 
Vytvořeni a stabilizace komunikačni platformy rozvoje a propagace ? Mzdové náklady na pOZici koordinátora cestovního ruchu 
služeb cestovniho ruchu 

F1.5 
Vytvořeni prostředi pro sdíleni a aktualizaci produktů/služeb (soc. 300000 Kč 
služby, zdravotní služby, přispěvkové org .... ) ajeho propagace 
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