
Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žd'ár nad Sázavou 
Havlíčkovo nám. 5, 591 01 Žd'ár nad Sázavou 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 7 

DNE: 28.1.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 92/2019/KMJS 

NÁZEV: 

Taktický plán činnosti PO KMJS Žďár nad Sázavou pro rok 2019 

ANOTACE: 

Ředitel PO KMJS Žďár nad Sázavou předkládá v souladu s Pravidly výkonu funkce ředitelek a 
ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení Taktický plán činnosti pro rok 
2019 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle PO KMJS dle přílohy . 

Starosta města : Místostarosta města: 

Tajemník MěU, Usek tajemníka 
a správy MěÚ : 

Odbor majetkoprávní: b: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor škols~ ultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OZU: 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:  Předkládá: 

Mgr. Roman Kratochvil, ředitel POMgr. Roman Kratochvíl , ředitel P

/ 



Název materiálu: 

Počet stran: 2 

Počet příloh : 1 

Popis 
V souladu s Pravidly výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a 
jejich hodnocení předkládám v příloze Taktický plán činnosti, který stanoví cíle pro rok 2019. 

Geneze případu 
3. 10. 2016 RM č. 50 usn. čj. 79612016/STAR- Rada města schvaluje Pravidla výkonu funkce 
ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení. 

Návrh usnesení 
Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle PO KMJS dle přílohy. 

Doporučení předkladatele 
Ředitel PO KMJS Žďár nad Sázavou doporučuje schválit stanovené cíle dle přílohy. 



Příloha č. 1 : 

PO KMJS Žďár nad Sázavou 

Taktický plán činnosti pro rok 2019 

Cíl Kroky k naplnění Kritérium 

Aplikace výsledků průzkumu Analýza výsledků průzkumu, Realizace jednotlivých 

spokojenosti a přání a naplánování konkrétních požadavků a změn 

požadavků návštěvníků činností a zlepšení vyplývajících z průzkumu 

knihovny 
Pronájem volných prostor Případné úpravy, Uzavření nájemní smlouvy 

v ČD komerčním subjektům přestěhování stávajících 
kanceláří, vybavení, nalezení 
nájemců 

Propojení prostor knihovny Navázání spolupráce se Funkční propojení knihovny 

s terasami soukromým subjektem s terasami, zajištění provozu 

provozujícím zahrádku části vyhrazené čtenářům 

Vytvoření malé přednáškové Vyklizení stávajících prostor, Využití nového prostoru pro 

místnosti v prostorách vymalování, zařízení a kurzy znakové řeči a kurzy 

badatelny dovybavení místnosti tvůrč ího psaní 

Výstava Undergroundový Spolupráce na výstavě k 30. Realizace výstavy 

samizdat ve Žďáře nad výročí Listopadu 89 
Sázavou s Regionálním muzeem a p. 

Homolkou a Trojánkem 

Návrh nového interiéru Vyhodnocení vypsané Konečná podoba nového 

knihovny architektonické soutěže, interiéru knihovny, příprava 

zadání vypracování na realizaci 

projektové dokumentace 
vítěznému studiu 

Bibliobox Nalezení sponzora či Přidání biblioboxu do 

výrobce jako podmínka nabídky služeb čtenářům 

realizace 

Rozšíření a vylepšení Pokusit se dramaturgicky Zkvalitnění projektů , jejich 

hlavních aktivit pro vylepšit aktivity - ,,Festival u skutečnění a větší 

veřejnost i čtenáře Zastávka" , Sychravo", návštěvnost 

„ Josefská noc", Noc 
s Andersenem" 

Knihobudka Pokračování ve starosti a Funkční a smysluplné 

plnění knihobudky v atriu u knihobudky 

náměstí a v nádražní hale 

Dotace Vyhledání a žádost o dotační Využití finančních 

prostředky prostředků v provozu 

Propagace činnosti knihovny Příspěvky v médiích Min. 2x Žďárský zpravodaj, 
4x ostatní, FB pravidelně 




