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NÁZEV:   
Taktický plán činnosti PO SPORTIS na rok 2020. 

 

 

ANOTACE:  
PO Sportis předkládá radě města taktický plán činnosti PO SPORTIS na rok 2020 dle 
pravidel. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje taktický plán činnosti PO SPORTIS a stanovené 
cíle na rok 2020 dle přílohy. 
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MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  



Název materiálu: Taktický plán činnosti PO SPORTIS na rok 2020. 
 
 
Počet stran: 3 
Počet příloh: 0 
 
Popis: 
 
V souladu s „Pravidly výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových 
organizací a jejich hodnocení“ předkládám radě města taktický plán činnosti PO SPORTIS na 
rok 2020, který definuje kroky k naplnění cílů. 
 
 
Geneze případu: 
 
Rada města Žďár nad Sázavou č. 50 ze dne 3. 10. 2016 schválila „Pravidla výkonu funkce 
ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení“. 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Rada města po projednání schvaluje taktický plán činnosti PO SPORTIS a stanovené cíle 
na rok 2020 dle předloženého materiálu. 

 
 
 
Doporučení předkladatele: 
 
Ředitel PO SPORTIS doporučuje materiál schválit dle předloženého návrhu. 
 
 
Stanoviska: 
 
Materiál byl projednán se starostou města Ing. Martinem Mrkosem ACCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Taktický plán činnosti PO SPORTIS na rok 2020 
 

 
Cíl 

 

 
Kroky k naplnění 

 
Kritérium 

systém zjišťování 
spokojenosti zaměstnanců 
organizace 

vyplnění předem připraveného dotazníku 
jednotlivými zaměstnanci organizace 

předložení celkového výsledku 
dle skutečnosti formou tabulky 

systém hodnocení a rozvoje 
zaměstnanců organizace 

plán rozvoje zaměstnanců v tabulce a účast na 
jednotlivých školeních 

předložení celkového výsledku 
dle skutečnosti formou tabulky 

měření spokojenosti klientů 
hotelu Tálský mlýn 
předání hotelu novému 
nájemci 

vyplnění dotazníku návštěvníky hotelu Tálský 
mlýn 
poskytnutí součinnosti při rozjezdu hotelu novým 
nájemcem 

předložení celkového výsledku 
dle skutečnosti popisem 

nové služby a aktivity 
organizace v roce 2020 

Autokempink Pilák – WIFI v areálu Táborka, 
otevření společné kuchyňky, otevření půjčovny 
sportovních potřeb, projížďky na koních 
Rekreační areál Pilák – možnost pronájmů 
prostranství pro stánky a reklamy v areálu 

kontrola realizace dle 
skutečnosti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
klíčové opravy a investice 
v roce 2020 na jednotlivých 
střediscích, spolupráce při 
realizaci akcí se 
zřizovatelem 

Autokempink Pilák – oprava sociálních 
zařízení žen v lokalitě Táborka, pokračování v 
opravě chat Javorina 
Hotel Tálský mlýn – oprava a nátěr střechy 
restaurace i ubytovací části, převod hotelu 
vlastníkovi a jeho pronájem jako celku 
Rekreační areál Pilák – dokončení oprav 
fotbalového hřiště (výměna povrchu), výměna 
plotu u plážového volejbalu, natažení nových sítí 
na plot, oprava minigolfu 
HD Morava – oprava sociálních zařízení 5.-3. 
patro (byty) včetně nových rozvodů vody a 
elektrické energie 
Zimní stadión – rekonstrukce sociálních 
zařízení směrem k rychlobruslařskému oválu,  
oprava a nátěr fasády a konstrukčních prvků na 
boční straně směrem ke skateparku, studie 
zadržování vody v přírodě  
Fotbalový stadión – dokončení napojení budov 
na veřejnou kanalizaci dle PD, studie zadržování 
vody v přírodě, nové elektrokotle ve starších 
budovách 
Tenisové kurty – dokončení napojení kurtů 5-7 
na novou studnu včetně retenční nádrže na 
zadržování vody z přírody  

 
 
 
 
 
 
 
 
kontrola dle skutečného stavu 
informace v materiálu pro RM 
při hodnocení roku 2019 
 

 
snížení provozních nákladů 
 

Relaxační centrum – vypracování projektové 
dokumentace na úsporu tepla a energií – úkol 
z roku 2019 – pokračování p. Šorf 

 
Informace v materiálu pro RM 
při hodnocení roku 2020 

 
 
 
 
marketing  
 
 
 

SPORTIS informuje – ve Žďárském zpravodaji – 
dle úvahy zřizovatele – podklady každý měsíc 
SPORTIS informuje – zveřejnění na webových 
stránkách organizace pravidelně každý měsíc 
Průběžné informace na všech facebookových 
stránkách organizace 
Další prezentace – Koruna Vysočiny nebo jiná 
média minimálně 2x ročně 
 

 
 
 
 
Informace v materiálu pro RM 
při hodnocení roku 2020 
 
 
 
 

 


