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NÁZEV: 

Taktický plán činnosti p.o. Kultura Žďár pro rok 2019 

 

ANOTACE: 

Stanovení cílů k hodnocení ředitele PO pro rok 2019 dle pravidel 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání 

• schvaluje stanovené cíle dle přílohy č. 1

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
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Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: ředitelka PO Kultura Žďár 
Ing. Marcela Lorencová 

Předkládá: ředitelka PO Kultura Žďár 
Ing. Marcela Lorencová 

Mater iá l  bez osobních údajů  



Název materiálu: Taktický plán činnosti p.o. Kultura Žďár pro rok 2019 

Počet stran: 1 

Počet příloh: 1 

Popis 

Dle pravidel výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich 
hodnocení předkládám v příloze č. 1 taktický plán činností, který definuje cíle pro rok 2019 a 
kroky k jejich naplnění. Stanovení cílů proběhlo ve spolupráci s garantem organizace. 

Geneze případu 

• 3. 10. 2016, RM č. 50 usn. čj. 796/2016/STAR – Rada města schvaluje Pravidla výkonu
funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení

Návrh řešení 

• Schválení Taktického plánu činností na rok 2019

Varianty návrhu usnesení 

• RM po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy č. 1
• RM po projednání neschvaluje stanovené cíle dle přílohy č. 1

Doporučení předkladatele 

Předkladatel doporučuje materiál ke schválení. 

Stanoviska 

Materiál doporučují ke schválení: 

• Mgr. Ludmila Řezníčková, garant organizace

• Mgr. Blanka Lučková, vedoucí odboru ŠKS



Příloha č. 1
Taktický plán činností pro rok 2019
Kultura Žďár, PO

Cíl Kroky k naplnění Kritérium

Zaměstnanci
pravidelné pondělní setkání, 1x ročně pololetí individuální 
schůzka, operativně možnost setkání dle potřeb 
zaměstnanců

týdenní zápis porad, zápis individuální pohovor, 
zahájeno v roce 2018

Zaměstnanci - rozvoj
pravidelná účast na školeních dle profesního zařazení napříč 
všemi profesemi, možnost doplnění a zvyšování vzdělání 
individuálně de osobní aktivity

přehled finančních nákladů, podpora vzdělání a studia 
zaměstnanců

Měření spokojenosti klientů
možnost vyjádření se k programu, organizaci akce, kvalitě 
podnájmů

www.dkzdar - vzkazy, dotatník pro základní školy a děti v 
rámci dětského div.předplatného, kontaktní osoba pro 
program, facebook, kontaktní osoba u krátkodobých i 
dlouhodbobých (součást smlouvy) podnájmů

Propagace činnosti organizace

příspěvky do Žďárského zpravodaje, Žďárského průvodce, 
Deníku Vysočina, facebooky, pravidelný výlep akcí na 
reklamních plochách města a Kraje Vysočiny, reklama 
prostřednitvím LED, reklama vestibul MD, reklamní 
obrazovky Nemocnice Nové Město na Moravě, poliklinika 
Žďár n/S., MHD a.s. Zdar ve Žďáře nad Sázavou, aktivní 
údržba aktuálních www stránek

www.dkzdar - napsali o nás, články Žďárský zpravodaj, 
Žďárský průvodce, spoty Nemocnice NMnM, poliklinika, 
MHD, LED, kino a vestibul MD, pravidelný příspěvky FB 
město Žďár, organizace, pravidelný výlep 
prostřednictvím reklamní agentury Rengl, aktuální www 
stránky

Nové služby a aktivity

Intenzivní propagace kulturních pořadů, 
spolupráce se Zámkem Žďár

aktivní propagace kulturních pořadů vlastních i cizích v rámci 
města Žďáru nad Sázavou, 

oslovení potenciálních návštěvníků

Údržba a rozšíření programu kina
zařazení  akce "Půlnoční předpremiéra" a "Film na slepo" do 
programové nabídky Kina Vysočiny, "Sobota s…", Akce pro … 
ženy…

měsíční program Kino Vysočina v roce 2019

Zapojení do elektornického informačního 
programu Smart City

nový projekt Města Žďár nad Sázavou, účast na zahájení 
projektu, možnosti zapojení

Elektronické informační rozhraní dat - automatický 
přenos dat - plánované kulturní akce, změny



Klíčové investice

Modernizace interéru kavárna Krystal a 
protikuřácká stěna před DK - Krystal

návrh interéru ve spolupráci s designovou školou, požadavek 
do rozpočtu zřizovatele, součinnost rezervního fondu 
organizace, výběrové řízení nebo cenové nabídky na 
jednotlivé činnosti

schválený požadavek v rozpočtu města, realizace opravy

Oprava zkušebny hudeb DK
dezolátní stav, oprava již probíhá, nové akustické obložení, 
koberec, rozšířená dodávka tepla, nové vybavení - židle

oprava již probíhá,cenové nabídky 2018, financováno z 
rezervního fondu organizace 300 tis. Kč, rozšíření využití 
prostoru - besedy, cvičení…

Oprava sociálního příslušenství Zrcadlového sálu - 
2. podlaží DK

morální opotřebení sociálního zázemí tanečního sálu, 
cenové nabídky, realizace jaro 2019

zkulturnění zázemí  tanenčního sálu pro podnájemce - 
Smyk, Studánka...

Modernizace kina Vysočina- zvuk, plátno

2. etapa modernizace, úspěšná žádost o finanční podporu z 
Fondu kinematografie 2018 - 150 tis, na plátno Harkness 
Perlux HiWhite 180 , finanční prostředky již obdrženy, 
rozšíření DCI technologie o prostorový zvuk Dolby Atmos

zkvalitnění vizuálního a sluchového vnímání filmů, 
zařazení mezi TOP jednosálová kina v rámci ČR, podpora 
města Žďár

Oprava sociálního zařízení Městkého divadla - Fit 
Remedy

prohlídka prostor, spolupráce s odborem měta TSB, 
stanovení rozpočtu akce, zařazení do rozpočtu na rok 2019, 
zpracovaná technická a cenová studie, probíhá cenová 
poptávka

zkvalitnění sociálního zařízení na současný standard, 
zkvalitnění a zajištění podmínek prostor, které slouží k 
podnájmu a současně jako zdroj naplnění rozpočtu 
orgnizace, vede ke spokojenosti dobrých podnájemníků

Oprava mramorových kaskád před budovou DK požadavek do rozpočtu zřizovatele schválený požadavek v rozpočtu města

Rekonstrukce vzduchotechniky sál DK
revize odbornou firmou ve spolupráci s odborem TSB, využití 
stávajících prvků, velká úspora oproti původnímu návrhu 
nové technologie (původně 2 500 tis. Kč, nyní 280 tis Kč)

zkvalitnění odvětrávání hlavního sálu DK

Finance

Udržení rozočtu organizace, hledání úspor a 
naplnění rozpočtu

pravidelné sledování spotřeb, zajištění kvalitních služeb 
podnájemcům

kvalitní kulturní nabídka, údržba prostor sloužících k 
podnájmům, rozšíření technického vybavení prostor a 
technického zázemí



Ples Kultury, Horácký džbánek, Framus oslovení sponzorů, využití grantů Kraj Vysočina
uzavření smlouvy se sponzory, obdržení grantu, udržení 
cenové politiky a tím návštěvnosti finančně náročných 
akcí
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