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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 34 

DNE: 27. 1.2020 JEDNACÍ ČÍSLO : 515/2020/KMJS 

NÁZEV: 

Taktický plán činnosti PO KMJS Žďár nad Sázavou pro rok 2020 

ANOTACE: 

Ředitel PO KMJS Lďár nad Sázavou předkládá v souladu s Pravidly výkonu funkce ředitelek a 
ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení Taktický plán činnosti pro rok 
2020 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle PO KMJS pro rok 2020 dle přílohy. 

Starosta města: Místostarosta města : Mís

Tajemník MěU, Usek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odboifkomunálních šlužeb: 

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

Odbor stavební: Odbor _škols a Odbor sociální: 
marketingu: 

Odbor občansko-správn l a OZU: Odbor životníhó prostředí : ' Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města : 

Zpracoval: 

Mgr. Roman Kratochvíl , ředitel 

Předkládá:  
Mgr. Roman Kratochvíl , ředitel PO



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 2020. 

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 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 2020 

Cíl Kroky k naplnění Kritérium 
Systém zjišťování Dotazníkové šetření mezi Předložení výsledků 

spokojenosti zaměstnanců zaměstnanci průzkumu 

organizace 
Systém hodnocení a rozvoje Plán rozvoje zaměstnanců a Předložení uskutečněných 

zaměstnanců organizace vyhodnocení účasti na školení a účasti 
jednotlivých školeních zaměstnanců 

Měření spokojenosti Vyplnění dotazníků Předložení celkového 
návštěvníků pobočky návštěvníky pobočky výsledku dle šetření 
knihovny Nádražní 

Uspořádání festivalu dětské Realizace festivalu 
knihy Festival.KnihZdar.cz 

Nové akce a služby Uspořádání letního Realizace tábora 

příměstského tábora 

s čtenářskou tématikou 

Vybudování nového skladu Kontrola dle skutečného 
knih v prostorách stavu 

autobusové garáže (1. etapa 
rekonstrukce knihovny) 

Vybudování kuchyňky pro Kontrola dle skutečného 
zaměstnance, v krčku mezí stavu 

Klíčové investice ČD a knihovnou (určeno i 
jako zázemí pro budoucí 

multifunkční sál) 

Zhotovení prosklené stěny Kontrola dle skutečného 
v přednáškové místnosti stavu 

dětského oddělení podle 
návrhu architekta (1. etapa 

rekonstrukce knihovny) 

Dotace Vyhledání a žádost o dotační Využití finančních 

prostředky prostředků v provozu 
Propagace činnosti knihovny Příspěvky v médiích Min. 4x Žďárský zpravodaj, 

4x ostatní, FB pravidelně 




