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Popis 
V souladu s „Pravidly výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a 
jejich hodnocení" předkládám Radě města plnění ročního taktického plánu činnosti za rok 2019. 

1. Aplikace výsledků průzkumu spokojenosti a přání a požadavků návštěvníků 
knihovny Hodnocení dotazovaných byla z valné většiny kladná, jednotlivé připomínky se 
snažíme řešit (lepší možnosti při rezervaci novinek - žádost o vrácení do 14 dní, možnost 
vracení knih i mimo otvírací dobu, vytvoření větších prostor pro studovnu .. .). 

2. Pronájem volných prostor v ČD komerčním subjektům. V lednu 2019 jsme uzavřeli 
podnájemní smlouvu na kancelářské prostory s panem Dvořákem (finanční poradenství), 
od července pak byla uzavřena podnájemní smlouva s paní Sochovou na prostory 
v přízemí Čechova domu (kavárna, dětský koutek, aktivity pro matky s dětmi a pro ženy). 

3. Propojení prostor knihovny s terasami. Kolaudačním rozhodnutím na zázemí knihovny 
byl zprovozněn prostor nové Galerie u Sychry a funkční průchod na terasy pod knihovnou. 
Část vymezená pro knihovnu byla již v letních měsících využívána některými čtenáři. 
Případné aktivity ve spolupráci s provozovateli Nábřežních teras jsou teprve plánovány 
(terasy byly dobudovány a následně zkolaudovány pro provoz až na konci roku 2019). 

4. Vytvoření malé přednáškové místnosti v prostorách badatelny. Byla zprovozněna malá 
učebna v bývalé nevyužívané badatelně. Od září 2019 v ní probíhají například kurzy 
španělštiny, nebo výtvarný kurz. 

5. Výstava Undergroundový samizdat ve Žďáře nad Sázavou. Ve spolupráci 
s Regionálním muzeem byla v Galerii u Sychry připravena na říjen a listopad vysoce 
navštěvovaná výstava Věrnost psacímu stroji o samizdatu ve Žďáře nad Sázavou. Byla 
doprovozena také přednáškou p. Trojánka. 

6. Návrh nového interiéru knihovny. Vítězem architektonické soutěže byla vypracován 
kompletní návrh nového interiéru knihovny. V současné době byla rekonstrukce zařazena 
do seznam záměrů MAS Havlíčkův kraj jako nutná podmínka pro čerpání finančních 
prostředků z EU pro období 2021-2027. 

7. Rozšíření a vylepšení hlavních aktivit pro veřejnost i čtenáře. Rozšířili jsme četnost 
jazykových kurzů (AJ 3x týdně, španělština 3x týdně) . Nově jsme nabídli výtvarný kurz, 
který pro velký zájem opět pokračuje. Zavedli jsme v rámci akce Sychravo, Noc s 
Andersenem a Josefská noc další aktivity pro návštěvníky. 

8. Knihobudka. V rámci možností se snažíme doplňovat knihy jak do knihobudky v atriu, tak 
do stojanu na vlakovém nádraží. 

9. Dotace. Využili jsme úspěšně možnosti žádostí o různé dotační tituly. Mimo dotace od 
Krajské knihovny na provoz regionálních funkcí (1,8 ml. Kč) jsme získali grant 
z Ministerstva kultury ve výši 22 tisíc Kč a z projektu česká knihovna 2019 pak 37 tisíc Kč 
na nákup knih. 

10. Propagace činnosti. Splnili jsme požadované počty mediálních výstupů. PO KMJS 
využívala k prezentaci činnosti jak regionální, tak celostátní média včetně FB. 
http://www. knih zdar. czlnapsali-o-nasl. 
Mimo to byla KMJS prezentována na konferenci v Písku - přednáška ředitele KMJS 
o architektonickém návrhu nového interiéru knihovny. 



Geneze případu 
RM dne 27. 1. 2020 schválila usnesením č . 528/2020/TAJ „Pravidla výkonu funkce ředitelek a 
ředitelů neškolských příspěvkových organizací ve Žďáře nad Sázavou a jejich hodnocení" 
RM dne 28. 1. 2019 schválila taktický plán organizace na rok 2019 (viz Příloha 1) 

Návrh usnesení 
Rada města po projednání schvaluje plnění ročního taktického plánu PO KMJS za rok 2019. 

Doporučení předkladatele 
Ředitel PO KMJS doporučuje Radě města schválit předložený materiál. 

Stanoviska 
Materiál byl projednán s místostarostkou města Mgr. Ludmilou Řezníčkovou. 



Příloha 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 tvůrčího 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 uskutečnění 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 




