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1 ANALYTICKÁ ČÁST
1.1 CHARAKTERISTIKA MĚSTA ZRUČ NAD SÁZAVOU
1.1.1 Území
1.1.1.1

Historie

V roce 1032 byl založen sázavský klášter, a tím začalo osídlování Posázaví. Ve zručském kostele
Povýšení sv. Kříže byl nalezen letopočet MCL (1150), takže někdy do období mezi těmito dvěma
letopočty je možno datovat vznik Zruče. První zachovaná písemná zmínka o Zruči pochází až z roku
1328. Prvním vlastníkem Zruče byl Heřman. V dalších mnoha letech byla Zruč prokazatelně majetkem
pánů z Kolowrat. Tento rod vlastnil ještě další sídla v Posázaví, např. Chřenovice. Jeden čas si kvůli
tomu říkali Zručští z Chřenovic. V roce 1553 kupuje Zruč od Kolowratů Jiří Kalenic z Kalenic. Za
Kaleniců Zruč vzkvétala natolik, že byla za vlády Ferdinanda Habsburského povýšena v roce 1561 na
městečko se všemi městskými výsadami. Rodový erb Kaleniců (stříbrné buvolí rohy na červeném
štítě) se stal základem pro vznik městského znaku. Městské výsady včetně trhů potvrdil a přidal ještě
další výhody i Leopold I. v roce 1662.
Za třicetileté války Zruč dosti upadla a v následujících asi 200 letech se na panství střídali různí
majitelé. Poprvé bylo požárem vážně postiženo zručské panské sídlo v roce 1781, podruhé v roce
1826 a potřetí v roce 1871. Roku 1834 se započalo s větší přestavbou zámku. Nový zámek byl tehdy
čtvercového půdorysu, bez věžiček a ozdob. Známá je rytina Eduarda Herolda z té doby. V letech
1872 - 78 se majitel panství stal Jan Stanislav Skrejšovský, který se přičinil o výstavbu silnice Zruč –
Lipina – Krasoňovice - Hodkov. Dále ve Zruči zřídil knihovnu a záložnu. Za své politické smýšlení byl
tehdejší vládou uvězněn, a když nemohl splácet půjčku u Živnostenské banky, jeho majetek brzy
bance propadl. V roce 1885 od banky koupil zručské panství Jan Schebek. Jeho syn, baron Adolf
Schebek, železniční inženýr, se zasloužil o celkovou přestavbu zámku, parku, ale i o výstavbu místních
železnic. Železnice hodně změnila život v městečku. Schebkové pobývali na zámku až do roku 1945,
od roku 1951 je na zámku sídlo radnice. Po sametové revoluci potomci Schebků uplatnili na zámek
restituční nárok, který byl uznán. V roce 2003 kupuje město Zruč nad Sázavou zámek a zámecký park
dostává od potomků bývalých majitelů darem. Ve třech etapách a za pomocí fondů EU opravuje
město v letech 2005 – 2015 celý zámecký areál i Zručský dvůr.
Z historie městečka byla dále důležitá výstavba železobetonového mostku spojujícího starou část
městečka a Malou Stranu. V roce 1911 byl uveden do provozu most přes řeku Sázavu, na který pak
byla napojena silnice směr Dolní Kralovice, Soutice, Vlašim. V té době se také reguloval tok řeky pro
usnadnění plavení dřeva vorařům. V roce 1928 získalo městečko první telefonní hovornu a o rok
později byla dokončena elektrifikace. V roce 1936 byl postaven kostel českobratrské církve. Zcela
nová etapa vývoje města se pak začala psát po roce 1939, kdy přišla firma Baťa ze Zlína a začala zde
podnikat v obuvnické výrobě. „Baťovské období“ dalo městu urbanistickou koncepci, která byla
narušena komunistickou výstavbou. Obuvnická výroba se zde udržela ještě dlouho i po znárodnění
v roce 1948. Místní podnik dostal nové jméno, a to Sázavan, a postupně se začal specializovat na
výrobu obuvi pro děti. Velké změny v továrně však nastaly po sametové revoluci v roce 1989. Národní
podnik Sázavan se transformoval na akciovou společnost, výrobce dětské obuvi začal postupně
výrobu omezovat a nakonec ji zcela ukončil v roce 1997. Po ukončení činnosti podniku Sázavan se
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město potýkalo s vyšší nezaměstnaností a hledali se noví investoři, kteří by nabídli nová pracovní
místa.
1.1.1.2

Poloha

Město Zruč nad Sázavou patří administrativně pod bývalý okres Kutná Hora ve Středočeském kraji.
Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Kutná Hora. Zruč nad Sázavou se dělí na pět
částí, konkrétně to jsou: Domahoř, Dubina, Nesměřice, Zruč nad Sázavou a Želivec. Město Zruč nad
Sázavou leží 32 kilometrů jihozápadně od Kutné Hory a od hlavního města ČR Prahy je to 62 km.
V okruhu 10 kilometrů od města jsou hranice okresu Kutná Hora s okresy Havlíčkův Brod a Benešov.
Ve vzdálenosti 6 km jižně od města prochází dálnice D1 a městem prochází železniční trať.
Zruč nad Sázavou se rozkládá v údolí vytvořeném nádherným meandrem Sázavy, k němuž se přimyká
po pravém břehu. Sázava na území města pak přijímá po svém pravém břehu dva přítoky: Hodkovsko
- Ostrovský a níže Pardidubský potok.
Město Zruč nad Sázavou leží v průměrné výšce 330 až 380 metrů nad mořem. Celková katastrální
plocha obce je 1641 ha.
Mapa 1 - Obecně geografická mapa správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora

Zdroj: Český statistický úřad, viz link
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Mapa 2 - Zruč nad Sázavou – mapa správního území

Zdroj: Google mapa

1.1.2 Obyvatelstvo
1.1.2.1

Počet obyvatel a jeho vývoj

V roce 2019 žilo ve Zruči nad Sázavou 4 861 obyvatel. V posledních deseti letech byl největší počet
obyvatel zaznamenán v roce 2010, a to 4 965 osob. Po tomto roce došlo ke každoročnímu poklesu
počtu obyvatel, kdy nejméně jich bylo evidováno za sledované období v roce 2016, a to 4 714 osob.
Po tomto roce dochází opět k nárůstu počtu obyvatel. Co se týká koncentrace obyvatel, nejvíce lidí
bydlí v oblasti panelových sídlišť a bytových domů, tedy v částech města: Sad Míru, Na Pohoří, Na
Výsluní, Slunný vrch a Dvouletky.
Graf 1 - Vývoj počtu obyvatel ve městě Zruč nad Sázavou za období 2009 - 2019
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Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování, viz link
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2019

1.1.2.2

Pohyb obyvatel (narození, zemřelí, přistěhovalí, vystěhovalí)

Za období 2009 - 2019 se ve Zruči nad Sázavou narodilo ročně v průměru 40 dětí a zemřelo 58
obyvatel. Průměrný věk obyvatel byl v roce 2019 45,4 let.
Každoroční přirozený úbytek obyvatel ukazuje graf č. 2, kdy je patrné, že převažují úmrtí nad nově
narozenými obyvateli.
Graf 2 - Počet narozených a zemřelých osob ve Zruči nad Sázavou za období 2009 - 2019
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Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování, viz link
Co se týká přírůstku obyvatel z důvodu stěhování, detaily ukazuje graf č. 3, kde je vidět, že od roku
2015 převažuje příchod nových občanů do města. Tři roky předtím pak docházelo více k odchodu
obyvatel z města Zruč nad Sázavou.
Graf 3 - Počet přistěhovalých a vystěhovalých osob ve Zruči nad Sázavou (migrační přírůstek/úbytek)
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Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování, viz link
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Tabulka č. 1. pak ukazuje celkový pohyb obyvatelstva ve Zruči nad Sázavou za roky 2009 - 2019, který
je dán rozdílem přirozeného přírůstku/úbytku obyvatel a přírůstku/úbytku z důvodu stěhování.
Tabulka 1 - Pohyb obyvatelstva ve Zruči nad Sázavou za období 2009 - 2019
Rok

Střední stav
Přírůstek (úbytek)
Živě
obyvatelstva*
Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí
narození
přirozený stěhováním celkový

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

4 966
4 976
4 869
4 898
4 840
4 783
4 721
4 737
4 723
4 751
4 805

46
42
38
37
32
36
28
40
47
47
45

59
46
57
55
52
50
63
56
61
75
60

91
111
153
137
99
84
139
126
162
141
221

126
104
117
150
155
137
117
115
104
121
95

-13
-4
-19
-18
-20
-14
-35
-16
-14
-28
-15

-35
7
36
-13
-56
-53
22
11
58
20
126

-48
3
17
-31
-76
-67
-13
-5
44
-8
111

Zdroj: Český statistický úřad, viz link
*Střední stav obyvatelstva: počet obyvatel daného území v okamžiku, který byl zvolen za střed sledovaného období. Za střední stav
obyvatelstva v kalendářním roce je v ČR považován počet obyvatel daného území o půlnoci z 30. 6. na 1. 7. sledovaného roku.

1.1.2.3

Věková struktura

Tabulka č. 2 a graf č. 4 ukazují počet a věkové složení obyvatel ve Zruči nad Sázavou za posledních
deset let. Město v současnosti disponuje dostatkem pracovní síly, nicméně věková struktura vykazuje
negativní trend, tzn. že bude pokračovat nárůst skupiny poproduktivních obyvatel. V roce 2019 žilo
ve Zruči nad Sázavou 647 obyvatel ve věku do 14 let (13,3 %), 3 037 obyvatel ve věku 15 až 64 let
(62,5 %) a 1 177 obyvatel ve věku nad 65 let (24,2 %). Celkem tedy ve městě žilo 4 861 obyvatel.
Tabulka 2 - Počet a věkové složení obyvatel Zruč nad Sázavou
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Počet obyvatel celkem
4 962
4 965
4 906
4 875
4 799
4 732
4 719
4 714
4 758
4 750
4 861

v tom podle pohlaví
muži
ženy
2 420
2 542
2 430
2 535
2 419
2 487
2 411
2 464
2 361
2 438
2 306
2 426
2 295
2 424
2 281
2 433
2 302
2 456
2 307
2 443
2 385
2 476

v tom ve věku (let)
Průměrný
věk
0-14
15-64
65 +
612
3 498
852
42,5
601
3 489
875
42,9
587
3 404
915
43,4
584
3 342
949
43,9
572
3 235
992
44,4
560
3 147 1 025
44,9
567
3 116 1 036
45,2
591
3 049 1 074
45,4
615
3 027 1 116
45,5
625
2 971 1 154
45,5
647
3 037 1 177
45,4

Zdroj: Český statistický úřad, viz link
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Graf 4 - Demografické změny ve Zruči nad Sázavou - dle věkové struktury
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Zdroj: Český statistický úřad, viz link
Níže uvádíme věkové složení obyvatelstva v roce 2019 dle pohlaví a věku, dle údajů odboru vnitřních
věcí městského úřadu ve Zruči nad Sázavou. V části obce Domahoř bylo hlášeno k 12. 11. 2019
celkem 5 obyvatel, Dubina - 56 obyvatel, Nesměřice - 87 obyvatel, Želivec - 72 obyvatel a ve Zruči nad
Sázavou 4 317 obyvatel, celkem tedy 4 537 obyvatel.
Tabulka 3 - Věkové složení obyvatel ve Zruči nad Sázavou k 12. 11. 2019
Pohlaví/Věk
Ženy
Muži
Celkem

0-5
103
114
217

6-17
246
246
492

18-29
257
280
537

30-39
234
279
513

40-49
332
345
677

50-59
291
312
603

60-69
355
334
689

70-79
312
228
540

80-89
154
71
225

90-99
29
15
44

Celkem
2 313
2 224
4 537

Zdroj: Oddělení evidence obyvatel ve Zruči nad Sázavou, Bc. Štěpánka Malinová, DiS.
Pro srovnání níže uvádíme počet obyvatel České republiky (dále jen ČR) a procentuální zastoupení
věkových skupin za roky 2014 až 2017. Z údajů vyplývá, že produktivní počet obyvatel ve Zruči nad
Sázavou je podobný jako celorepublikový údaj. Počet seniorů je ve Zruči nad Sázavou o něco větší,
než byla hodnota pro ČR v roce 2017.
Tabulka 4 - Složení obyvatelstva ČR podle věkových skupin (tis. osob)
Složení obyvatelstva podle věkových skupin k 31. 12. daného roku (tis. osob)
2014
2015
2016
2017
%
%
%
Celkem
10 538
10 554
10 579
10 610
do 14 let
1 601
15 % 1 624
16 % 1 647
15 % 1 671
15–64 let
7 057
67 % 6 998
66 % 6 943
66 % 6 899
65 a více let
1 880
18 % 1 932
18 % 1 989
19 % 2 040

%
16 %
65 %
19 %

Zdroj: Český statistický úřad, https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-cislech-2018
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1.1.2.4

Vzdělanostní struktura

Informace o vzdělanostní struktuře obyvatel ze sčítání lidu, domů a bytů (dále jen SLDB) z roku 2011
napovídají (další sčítání proběhne až v roce 2021), že ve Zruči nad Sázavou převládá středoškolské
vzdělání bez maturity.
Pro srovnání níže uvádíme tabulku, kde nalezneme nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel i pro vyšší
územní jednotky. Z tabulky je vidět, že vzdělanost je ve městě Zruč nad Sázavou na stejné úrovni jako
v jeho okrese, kraji i celé ČR. Modře je označeno nejčetnější vzdělání pro dané území.
Tabulka 5 - Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání/dle územní jednotky k roku 2011 (dle
SLDB 2011)
Zruč nad
Územní jednotka
Sázavou
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let (celkem)
4 278
bez vzdělání
14
základní včetně neukončeného
947
střední
vč.
vyučení
(bez
maturity)
1 662
z toho podle
stupně
úplné střední (s maturitou)
1 070
vzdělání
nástavbové studium
93
vyšší odborné vzdělání
54
vysokoškolské
273

Okres Kutná
hora
63 292
349
11 615
23 143
17 393
1 687
870
5 693

Středočeský
kraj
1 089 911
4 868
184 254
366 322
307 284
30 599
15 844
124 875

Česká
republika
8 947 632
42 384
1 571 602
2 952 112
2 425 064
247 937
117 111
1 114 731

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování, viz link
1.1.2.5

Sociální situace

Tabulka č. 6 ukazuje složení obyvatel města dle národnosti podle posledního SLDB v roce 2011.
Převažují občané české národnosti, 28 % občanů neuvedlo svoji národnost.
Tabulka 6 - Obyvatelstvo ve Zruči nad Sázavou podle národnosti (dle SLDB 2011)
Celkem
Obyvatelstvo celkem

4 842

česká
moravská
slezská
slovenská
německá
z toho
národnost polská
romská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno

3 299
3
1
31
3
26
3
24
14
1 358

Zdroj: Český statistický úřad, viz link
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1.1.3 Hospodářství
1.1.3.1

Podnikatelské subjekty a největší zaměstnavatelé

Mezi podnikatelskými subjekty ve Zruči nad Sázavou nejvíce převládají podniky z velkoobchodu,
maloobchodu, opravy a údržby vozidel. Další početné zastoupení mají podniky ze stavebnictví
a průmyslu. Poté jsou to podniky věnující se profesní, vědecké a technické činnosti. V roce 2019 bylo
ve Zruči celkem 882 registrovaných podniků a 485 podniků se zjištěnou aktivitou dané činnosti,
detaily viz graf č. 5. Co se týká právní formy, z 882 podniků je 167 právnických osob a 715 fyzických
osob.
Graf 5 - Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti (k 31.12 2019)
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Zdroj: Český statistický úřad, viz link
Většina větších podniků se nachází v bývalém areálu podniku Sázavan (ulice Tomáše Bati) a v ulici
Průmyslová. Nedaleko města se nachází „průmyslová zóna Jih I.“, umístněná pouze 4 km od dálnice
D1. V současnosti zde sídlí velká firma DENSO Czech s.r.o. (dříve ASMO Czech s.r.o.), která bude
v roce 2021 rozšiřovat svůj areál a postaví na ploše cca 8 tis. m 2 novou halu. Město se snaží nalákat i
jiné investory do této oblasti.
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Obrázek 1 - letecký snímek města Zruč nad Sázavou – červeně označená je Průmyslová zóna Jih I.

Zdroj: webové stránky města Zruč nad Sázavou
Níže uvádíme informace o větších nebo významných podnicích sídlících ve Zruči nad Sázavou
s popisem činnosti.
Společnost DENSO Czech s.r.o. (dříve ASMO Czech s.r.o.) je první evropskou pobočkou a stoprocentní
dceřinou společností japonské firmy ASMO Co., Ltd., která je jedním z největších světových výrobců
malých elektromotorových zařízení pro automobilový průmysl. V současnosti zaměstnává přibližně
270 zaměstnanců.
Variel, a.s. - hlavní položku výrobního sortimentu představují technologické kontejnery. Jsou
využívány jako kryty telekomunikačních ústředen, technologií GSM a radiokomunikačních sítí, jako
stanice pro satelitní spojení, stanice pro leteckou navigaci, stanice pro monitorování ovzduší apod.
V současnosti zaměstnává přibližně 150 zaměstnanců.
CentrIn CZ s.r.o. - jedná se o nestátní zdravotnické zařízení a má tři služby, které poskytuje: domov
pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba. Zaměstnává v tuto chvíli 116
zaměstnanců.
Wikov Sázavan s.r.o. je tradičním výrobcem částí strojů a nejrůznějších malých a středně velkých
strojírenských komponentů. Momentálně zaměstnává 100 zaměstnanců.
BOKI Industries a.s. nabízí široké portfolio výrobků do různých oborů, např. strojírenství, železnice,
vytápění a klimatizace, elektroprůmysl, zdravotnictví a další. Mezi výrobky patří zejména opláštění
strojů, kapotáže, pohledové prvky strojů, přístrojové kostry a skříně, elektrorozvodné bedny a mnoho
dalších produktů. Firma zaměstnává 95 zaměstnanců.
BCS Automotive Interface Solutions, s. r. o (bývalé TRW Autoelektronika, s.r.o.) - je výrobcem
plastových a kovových spínačů a elektronických modulů pro automobilový průmysl. V tuto chvíli ve
Zruči zaměstnává okolo 100 zaměstnanců.
Century 2000, s.r.o. - zakázková výroba bytového textilu a prodej dekoračních látek a záclon.
Společnost vyrábí také povlaky na matrace a textilní vzorkovnice, okenní dekorace, potahy na židle,
rautové sukně a jiné zboží. Zaměstnává v tuto chvíli 100 zaměstnanců.
Firma Sázavan Product s.r.o. je specializována na výrobu lehké pracovní obuvi, základem které je
přírodní korklatexová stélka - fusbet. Jedná se o výrobu pracovní "zdravotní" obuvi a letní sandálové
obuvi a pantoflů. V roce 2013 firma Sázavan Product s.r.o. odkoupila výrobní zařízení a technologii na
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výrobu dětské obuvi, do té doby prodávané firmou Mia s.r.o pod značkou „Essi“, a navázala tak na
dlouholetou tradici výroby české dětské obuvi ve firmě Sázavan. Nyní firma zaměstnává 15 osob.
Na konci ještě zmíníme největší zaměstnavatelé ve Zruči nad Sázavou mimo podnikatelské subjekty,
a tím je Základní škola na Pohoří, která zaměstnává okolo 60 zaměstnanců. Dále pak Městský úřad
Zruč nad Sázavou, kde je zaměstnáno k 30. 6. 2020 celkem 59 zaměstnanců (včetně lidí v terénu).

1.1.3.2

Trh práce

V grafu č. 6 nalezneme vývoj nezaměstnanosti za poslední roky - jednak ve Zruči nad Sázavou, ale pro
porovnání i za okres a kraj, kam Zruč nad Sázavou spadá, a pak celkově za ČR. Podíl nezaměstnaných
osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let k obyvatelstvu ve
stejném věku (v %). Obecně nezaměstnanost ve všech úrovních území za poslední roky výrazně
klesá.
Největší nezaměstnanost ve Zruči nad Sázavou za sledované období byla v roce 2016, a to 5,1 %,
v prosinci 2019 pak byla nezaměstnanost 2,5 %. Celkově je podíl nezaměstnaných osob ve Zruči nad
Sázavou pod průměrem okresu Kutná hora i ČR.
Graf 6 - Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. daného roku (v %)
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Zdroj: Český statistický úřad (data z webu MPSV), vlastní zpracování
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Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (dle SLDB – sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011)
V roce 2011 žilo v obci podle údajů SLDB 2 248 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho 2 066 osob
bylo zaměstnaných nebo samostatně výdělečně činných, 182 bylo nezaměstnaných. V obci žilo 643
studentů a učňů a 1 370 důchodců. Nové sčítání SLDB proběhne v roce 2021.
Tabulka 7 - Ekonomická situace ve Zruči nad Sázavou v roce 2011
Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
z toho podle
postavení
v zaměstnání
v tom
ze zaměstnaných

zaměstnanci
zaměstnavatelé
pracující na vlastní účet
pracující důchodci
ženy na mateřské dovolené

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z toho
žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Celkem
2 248
2 066
1 724
52
206
75
32
182
2 392
1 370
643
202

Zdroj: Český statistický úřad, viz link

1.1.3.3

Cestovní ruch

Milovníci turistiky a cykloturistiky, procházek a vodáci si ve Zruči nad Sázavou a jeho okolí přijdou na
své. Posázaví je neopakovatelné, postupně se stává jednou z často vyhledávaných rekreačních oblastí
Čech. V oblasti najdeme několik cyklistických stezek a velké množství značených turistických cest.
Nejznámější stezkou pro pěší turisty v okolí je Posázavská stezka. Vhodně ji kopíruje i známá
Posázavská cyklotrasa (č. 19), která lemuje celý tok Sázavy od Žďáru nad Sázavou až po ústí do Vltavy
u Davle. Zruč nad Sázavou je pak největším městem ve Středním Posázaví. Mezi hlavní atraktivity
cestovního ruchu ve Zruči nad Sázavou patří zámek a jeho expozice a Vodácké muzeum. Detaily jsou
uvedeny v kapitole o kultuře. Kolem zámku je krásný park. Město dále vlastní sportovní halu,
komplexní venkovní sportovní areál a největší dětské hřiště v regionu. Město disponuje i doplňkovou
infrastrukturou pro turisty – parkovištěm, sociálním zázemím, úschovnou kol a zavazadel a nabízí
různé zvýhodněné balíčky aktivit pro turisty.

Ubytování ve Zruči nad Sázavou a okolí:
Penzion Pod Zámkem (http://www.penzion-podzamkem.cz). Celková kapacita lůžek bez přistýlek je
pro 13 osob.
Hotel Zruč (www.hotelzruc.cz), je tříhvězdičkový hotel, který nabízí 19 zrekonstruovaných
dvoulůžkových pokojů a 2 prostorné apartmány ve 4. patře. Původní nerekonstruované pokoje ve 3.
patře (25 dvoulůžkových pokojů) pak slouží zejména pro dlouhodobé ubytování zaměstnanců
personálních agentur, v tuto chvíli jsou plně obsazené. Kromě ubytování hotel provozuje restauraci,
vinárnu a bowling a pro větší akce lze využít společenské sály. Hotel byl dříve znám pod názvem
Baťov.
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Ubytovna U Smečaře (https://volejbal.jiskra-zruc.cz/ubytovna) nabízí sezonní ubytování duben –
listopad. Kapacita - 1x desetilůžkový pokoj a 1x třílůžkový pokoj. Celková kapacita lůžek bez přistýlek
je 13.
Restaurace Na Ostrově (http://www.restaurace-zruc.cz/) poskytuje ubytování v hostinských pokojích
a pokojích typu "ubytovna", které jsou umístěny v prvním patře objektu restaurace. Celková kapacita
je 12 lůžek.
Ubytovna házená (hazena-zruc@seznam.cz; Spolkový dům, 5. Května 510) - ubytování s celoročním
provozem, kapacita 8 míst, osmilůžkový pokoj, kompletně vybavená kuchyň, koupelna a sociální
zařízení.
Kemp Rákosí (https://www.kemprakosi.cz/) nabízí celoroční ubytování ve dvou čtyřlůžkových
chatkách a třech čtyřlůžkových srubech s přistýlkou. Sruby jsou vybaveny varnou konvicí, vlastním
WC a koupelnou se sprchovým koutem. V letní sezóně jsou k dispozici 3 dvoulůžkové, 5 třílůžkových a
6 čtyřlůžkových chatek s tekoucí vodou, toaletním koutkem a WC - sprchy jsou společné s vlastním
klíčem. V létě se lze také ubytovat ve zděné ubytovně v pěti 4 – 8lůžkových pokojích, sprchy a sociální
zařízení je společné pro všechny pokoje. Celková kapacita včetně ubytovny je 100 lůžek. Také je
možné využít travnaté plochy s ohništěm k postavení stanů. Dále nabízí čtyři elektrické přípojky k
zaparkování karavanů.
Nedaleko Zruče leží také oblíbený Kemp Horka nad Sázavou (http://www.kemp-horka.cz/). Zde je
možnost stanování, ubytování v chatkách i v penzionu. Jsou zde k dispozici tenisové kurty
a parkoviště.
Stravování ve Zruči zajišťuje několik soukromých restauračních zařízení. Posezení je možné v několika
vinárnách. Město Zruč nad Sázavou a okolí má co nabídnout, ale rozvoji cestovního ruchu brání
nedostatek ubytovacích kapacit.
Infocentrum Zruč nad Sázavou se nachází v přízemí zámku a má na starosti prodej vstupenek na
prohlídku hradu, dále poskytování informací o městě a okolí, prodej suvenýrů, pohlednic, turistických
známek a dalších turistických produktů.

1.1.4 Infrastruktura
1.1.4.1

Technická infrastruktura

Město Zruč nad Sázavou je pitnou vodou zásobováno prostřednictvím vodovodu, který je provozován
společností VHS Vrchlice-Maleč, a.s. (město Zruč nad Sázavou je jedním z akcionářů). Vodovod je
veden z úpravny Želivka z větve na Havlíčkův Brod vlastněné společností VAK Havlíčkův Brod.
Odbočka vede do vodojemu u firmy DENSO Czech a pak do Zruče nad Sázavou. Množství vody
v tomto zdroji lze pro stávající počet (vodou zásobovaných) obyvatel označit za dostatečné. Ve městě
se nachází veřejný vodovod, který je zaveden do všech částí Zruče nad Sázavou vyjma obce Želivec.
V místní části Želivec se obyvatelé zásobují vodou ze studen, v obdobích extrémního sucha je pak
přistavována cisterna. Zavedení vodovodu do Želivce je jednou z plánovaných investic. V menší míře
se i obyvatelé Zruče nad Sázavou zásobují vodou také individuálním způsobem, tj. ze studní.
Technický stav vodovodních řadů není ve všech částech optimální a postupně dochází k obnově
vodovodu.
Ve Zruči nad Sázavou je vybudována kanalizační síť. V některých částech města je kanalizace se
společným odváděním jak dešťových, tak splaškových odpadních vod. V některých částech je dešťová
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kanalizace samostatně. Technický stav kanalizačního systému opět není ve všech částech optimální
a postupně dochází k opravě. Aktuálně je v plánu obnova kanalizace v Baťově kolonce.
Ve městě funguje rovněž mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV) Zruč nad Sázavou
s kalovým hospodářstvím, která slouží k čištění produkovaných odpadních vod ve městě. Uvedena do
provozu byla v roce 1980, přičemž její kapacita je 5 000 EO (ekvivalentních obyvatel). V roce 2001 2002 byla provedena modernizace ČOV. Čistička je nyní využita na 2 400 EO, což umožňuje případný
další rozvoj města. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je, stejně jako v případě
vodovodu, společnost VHS Vrchlice – Maleč, a.s.
Ve Zruči nad Sázavou byla koncem 90. let dokončena plošná plynofikace města včetně místních částí
Nesměřice a Dubina. Hlavní zdroj pro vytápění objektů na území města představuje zemní plyn
a biomasa. Provozovatelem stávající plynovodní sítě je společnost GasNet, s.r.o.
Centrální vytápění ve městě zajišťují dvě propojené kotelny. Jedná se o plynovou kotelnu Wekto
a biomasovou kotelnu Sázavan. Většina tepla se vyrábí z biomasy a kogeneračních jednotek. Kotelny
jsou v majetku města a provozovatelem, na základě uzavřené smlouvy, do roku 2028 je firma ČEZ
Energo.
Původní uhelná kotelna v areálu Sázavanu byla v roce 2003 přestavěna na biomasovou (kotle na
biomasu VESKO-B, výkon 2,5 a 1,8 MW). Teplovodní potrubní rozvody tepelné energie v délce 3,8 km
byly vyměněny v letech 1998 - 2003 z části v délce 1,2 km v podzemních průchozích kolektorech
(vybudovaných v r. 1939) a z části v délce 2,6 km v předizolovaných rozvodech přímo v zemi.
Zastřešený sklad na uhlí byl upraven na sklad na biomasu. Celkové náklady byly 90 mil. korun.
V kotelně se topí štěpkou a Ekoverem (slisované zbytky po čištění obilí). V roce 2017 byl ke kotelně
instalován elektrofiltr v ceně 12 mil. korun a v roce 2019 byly repasovány palivové cesty v ceně 6 mil.
korun. Kotelna Wekto v sídlišti Na Výsluní prošla modernizací v roce 2016. Modernizace zahrnuje
výměnu 3 plynových kotlů, které byly vyrobeny v letech 1986 a 1987. Původní kotle nahradily dva
plynové kotle Viessmann o výkonu 4,2 a 2,8 MW s využitím kondenzace. Dále byla instalována nová
kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 800kW a tepelném výkonu 952 kWh. Toto zařízení vyrábí
z plynu elektrickou energii a teplo. V létě, kdy jsou odstaveny kotle, pak ohřívá teplou vodu. Nová
kogenerace výkonově nahradila všechny stávající kogenerační jednotky. Náklady byly 25,5 mil. korun.
Domovní předávací stanice – v současné době celkem 52 ks, pro bytové i nebytové objekty byly
instalovány postupně v několika etapách v období 1998 až 2003. Celkem se vyrábí 35-40 tis. GJ ročně
v ceně 560-590,-Kč/GJ včetně DPH. Kotelny zásobují průmyslové podniky v areálu Sázavanu, bytové
domy v nové části města, Základní a mateřskou školu Na Pohoří, Spolkový dům apod. Některé domy
jsou nadále vytápěny lokálně tuhými palivy (uhlí, dřevo).
Území města je rovněž dostatečně zásobeno elektrickou energií a nacházejí se na něm také trasy
rozvodů místní telefonní sítě O2. Technický stav vedení elektrické energie včetně trafostanic lze
považovat za vyhovující a většina kabelů vedení elektrické energie je již uložena v zemi. Město Zruč
nad Sázavou je vlastníkem lokální distribuční soustavy, která zahrnuje trafostanici s kabelovými
rozvody elektřiny v bývalém průmyslovém areálu Sázavan a rozvody k Hotelu Zruč, tenisové hale TJ
Jiskry Zruč a ubytovně Rabbit. Celkem jde o 12 zákazníků, kterým město prodává silovou elektřinu
a distribuci. Soustavu město koupilo po zániku firmy Sázavan na přelomu tisíciletí. Celkem jde
o dodávku 3-4tis. MWh ročně. Větší investice do rekonstrukce zatím neproběhla.
V roce 2009 byl instalován nový bezdrátový rozhlas, který umožňuje hlášení ve vybraných lokalitách.
Celkem bylo instalováno 80 hlásičů s novými reproduktory.
Povodňový plán - město Zruč nad Sázavou má vypracovaný povodňový plán, který lze najít na
webových stránkách města. Ten řeší opatření potřebná pro včasný a ověřený přenos informací
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o možnosti povodňového nebezpečí. Tyto informace následně vedou k přerušení provozní a jiné
činnosti, pro zmírnění povodňových škod, pro provedení včasné evakuace. Město Zruč nad Sázavou,
zejména část přiléhající k Sázavě a Ostrovskému potoku je poměrně značně ohrožena, včetně celé
řady komerčních objektů, a to zejména ze Sázavy, částečně i z Ostrovského potoka a z dalších
jmenovitých i bezejmenných vodotečí. Tuto situaci značně zlepšila vybudovaná protipovodňová
ochrana. V září 2013 byla postavena betonová zeď z vodostavebního železobetonu, která byla
zvolena jako ochrana proti povodním. V Průmyslové ulici začíná u společnosti Variel a končí u
silničního mostu. U náměstí MUDr. J. Svobody začíná u železničního náspu a pokračuje podél pravého
břehu potoka až k restauraci na Ostrově. Další chráněnou lokalitou je horní areál Sázavanu. Zeď
v průměru dosahuje výše mezi 0,5 až 2,5 metry (záleží na vzdálenosti od řeky). Ve zdi se nachází
nezbytné prostupy – přístupy na pozemky a místa pro odtok vody za zeď. V těchto místech a v
místech prostupů pod železniční tratí bylo navrženo mobilní hrazení. Celkem se jedná o téměř 2 km
zdi o šířce 40 cm.

1.1.4.2

Odpadové hospodářství

V rámci odpadového hospodářství je ve městě zavedený sběr tříděného komunálního odpadu.
Stanoviště, kam lidé mohou odevzdat papír, plast a sklo, jsou zajištěny po celém městě. Těchto
stanovišť je po městě 55 (údaj z roku 2020). Objem nádob na stanoviště je přizpůsoben hustotě
zasídlení daného místa. U panelových domů je v období duben – listopad dále přistavena hnědá
nádoba na biologický odpad. V roce 2019 se po městě nově rozmístilo i 20 nádob na sběr jedlého
oleje. Všechny stanoviště a podrobnosti jsou specifikovány ve vyhlášce města Zruč nad Sázavou č.
1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Zruč nad Sázavou.
Svoz papíru a plastu je jednou týdně, sklo se pak vyváží jednou měsíčně. K dispozici jsou i popelnice
na bioodpad. Svoz zbytkového komunálního odpadu – popelnic občanů, probíhá jednou týdně (někde
až 2x týdně) dle rozpisu, který je uvedený na stránkách města. Dále město zajišťuje svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu - systém provádění této služby je prováděn formou
mobilního sběru ze stanovišť určených městským úřadem. Na tyto stanoviště přijede ve stanovený
den a hodinu svozová technika a oprávnění pracovníci odeberou od občanů přinesené odpady. Město
dále sváží během dubna až listopadu kontejnerový svoz odpadů ze zahrádek technickými službami
a sváží bioodpad u kompostérů. Termíny jsou zveřejněny na webu města.
Město má vypracovaný Plán odpadového hospodářství na období let 2017 – 2021, který je dostupný
na webových stránkách města. Tento plán vypracovala pro město společnost ISES, s.r.o. a každoročně
se vyhodnocuje. Vyhodnocení probíhá pomocí indikátorů stanovených v plánu a podkladem pro
vyhodnocení jsou zejména hlášení o produkci odpadů a podklady od společnosti EKO-KOM a.s. Níže
uvádíme produkci odpadů za posledních šest let. Počet obyvatel pro přepočet množství odpadů na
jednoho obyvatele byl použit z roku 2019 a bylo to 4 557 obyvatel.
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Kategorie odpadu

Katalogové číslo
odpadu

Tabulka 8 - Produkce odpadů za roky 2014 - 2019

Název druhu odpadu

Produkce odpadu (t/rok)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Měrná produkce
v roce 2019
(kg/1 obyvatele)

15 01 01

Papírové a lepenkové
obaly

O

54,85

61,9

69,12

77,48

81,00

22,76

4,99

15 01 02

Plastové obaly

O

48,87

57,15

60,92

65,41

74,31

9,04

1,98

15 01 06

Směsné obaly

O

29,07

28,99

35,16

69,55

31,50

44,23

9,71

15 01 07

Skleněné obaly

O

34,66

38,77

39,23

49,41

63,59

0,00

-

15 01 10

Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami
znečištěné
N

0,52

0,66

0,39

0,43

1,07

1,53

0,34

15 02 02

Absorpční činidla,
filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými
látkami
N

0,01

0

0,04

0

0,14

0,02

0,00

16 01 03

Pneumatiky

O

4,44

7,49

7,66

6,82

7,41

11,38

2,50

16 01 07

Olejové filtry

N

0

0

0,01

0

0,00

0,01

0,00

16 02 14

Vyřazená zařízení
neuvedená pod čísly 16
02 09 až 16 02 13

O

1,47

0,00

17 01 07

Směsi nebo oddělené
frakce betonu, cihel,
tašek a keramických
výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06

O

17 03 02

Asfaltové směsi
neuvedené pod číslem 17
03 01
O

17 04 02

Hliník

O

0,01

0,00

17 04 05

Železo a ocel

O

163,43

35,86

17 06 05

Stavební materiály
obsahující azbest

N

17 09 04

Směsné stavební
a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17
09 01, 17 09 02, 17 09 03

O

12,67

2,78

20 01 01

Papír a lepenka

O

80,48

17,66

20 01 02

Sklo

O

65,47

14,37

20 01 10

Oděvy

O

2,05

0,45

20 01 11

Textilní materiály

O

16,26

3,57

171,21 171,21 153,43

139,71

124,80

168,50

0

4,7

11,00

0,00

0

0

23,2

0,56

0,06

0

1,10

0,00
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36,98

20 01 13

Rozpouštědla

N

20 01 25

Jedlý tuk a oleje

O

20 01 26

Olej a tuk neuvedený pod
číslem 20 01 25
N

0,08

15

0,61

0,45

20 01 27

Barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice
obsahující nebezpečné
látky

N

2,51

1,92

2,77

1,51

20 01 39

Plasty

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný
odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad O

1010,5 1083,2 1059,61 1079,87 1122,27 1154,59 253,37

20 03 07

Objemný odpad

175,98 178,95 224,41

O

0

0

0

0

328,28 342,74 356,06

327,93

185,35

0,00

0,01

0,00

0,33

0,07

0,79

1,35

0,30

2,89

2,92

0,64

81,34

17,85

347,76

76,31

370,30

267,66

348,00

76,37

Zdroj: Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství města Zruč nad Sázavou za rok 2019
Tabulka 9 - Měrná produkce odpadu na obyvatele v průběhu posledních let

Produkce odpadu na 1 občana v letech 2016 - 2019
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2016
Směsný odpad

2017
Biologicky rozložitelný odpad

2018
Objemný odpad

Plast

Sklo

2019
Papír

Zdroj: Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství města Zruč nad Sázavou za rok 2019
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Graf 7 - Množství komunálních odpadů ve Zruči nad Sázavou v roce 2019
Směsný odpad

Biologicky rozložitelný odpad
4%
17%

Objemný odpad

Plast

Sklo

Papír

3%
5%

16%

55%

Zdroj: Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství města Zruč nad Sázavou za rok 2019
Z výše uvedených údajů je zřejmé, že směsný komunální odpad (SKO) tvoří stále v průběhu let více
než polovinu množství odpadů vytvořených v domácnostech. V roce 2019 ale došlo k velmi mírnému
snížení směsného komunálního odpadu, zároveň se ale zvýšilo množství objemného odpadu. Oproti
roku 2018 se snížila produkce biologického odpadu. Toto může být zapříčiněno pořízením
kompostérů pro občany města. Podle množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu se
zdá velmi nepravděpodobné, že by biologický odpad končil v černých nádobách. V dalších letech by
mělo město usilovat o významné snížení SKO a zvýšení tříděných složek odpadu. Oproti
předcházejícím rokům se zvýšilo množství objemného odpadu. Pokud by tento trend pokračoval,
mělo by město přijmout opatření, které by mohlo snížit produkci tohoto odpadu – například
pořádáním akcí, kde by si lidé mohli vyměňovat funkční nábytek apod. Pro tento druh osvěty vydalo
ministerstvo životního prostředí letáky, které doporučují občanům, jak mají postupovat při odkládání
nechtěných funkčních věcí tak, aby tyto věci mohly být dále použity.
Vytříděné obalové složky jsou předávány společnosti EKO-KOM, a.s. na základě smlouvy o zpětném
odběru. Město má od této společnosti zdarma zapůjčeny nádoby na tříděný odpad o objemu 1 100
litrů a dostává odměny za tuny vytříděného odpadu a za zajištění sběrné sítě. Biologický odpad
svezený z hnědých nádob u domácností je odvážen do kompostárny EKOSO v Trhovém Štěpánově,
kde se z vytříděného biologického odpadu tvoří hnojivo a zahradnický substrát. Ostatní odpady (s
výjimkou nebezpečných odpadů) se odváží na skládku EKOSO v Trhovém Štěpánově, část směsného
komunálního odpadu končí na skládce Bláto v Uhlířských Janovicích. Nebezpečné odpady jsou
likvidovány společností FCC ČR s.r.o.
Elektrozařízení sbírá město Zruč nad Sázavou ve spolupráci se společnostmi EKOLAMP, ELEKTROWIN
a ASEKOL. V průměru vytřídí každý občan 3 kg ročně. Město má dále zřízený odbor Technické služby
a správa majetku. Náplň činnosti odboru ve vztahu k odpadovému hospodářství je: údržba a obnova
veřejné zeleně, úklid města, svoz objemného odpadu, odstraňování černých skládek, svoz odpadu
z odpadkových košů.
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Město Zruč nad Sázavou se v roce 2019 poprvé připojilo k projektu „Hodina Země“. Tento projekt je
zaměřený zejména na upozornění občanů na klimatické změny a nabádá lidi k zamyšlení, jak může
každý sám eliminovat své nepříznivé chování přispívající ničení planety. Každoročně je v základní
škole v rámci projektu „Den Země“ hovořeno s žáky devátých tříd o ochraně životního prostředí,
součástí je povídání o třídění odpadu a předcházení vzniku odpadů. Škola dále pořádá v průběhu roku
několik akcí, které mají zajistit informovanost dětí. Dospělí občané jsou informovaní každoročně
městem v letáku „Jak a kam s odpady“, kde je připraven návod, kam odkládat všechny druhy odpadů.
V roce 2019 město pomohlo předcházet biologickému odpadu a papíru pořízením 300 ks kompostérů
a kniho budky. Další tříděnou komoditou jsou textilní materiály a oděvy, produkci za poslední roky
najdeme níže. Produkce v předchozích letech není vyrovnaná. V případě dalšího meziročního růstu by
se mělo město zaměřit na bazary oblečení, akce na výměnu oblečení mezi lidmi a podobné akce.
Úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci město zatím nedosahuje úrovně nastavené v plánu
odpadového hospodářství.
Tabulka 10 – Produkce odpadu – využitelných textilních materiálů a oděvů ve Zruči nad Sázavou za
období 2015 – 2019
Rok 2015

20,38 t

Rok 2016

24,16 t

Rok 2017

5,7 t

Rok 2018

11,15 t

Rok 2019

18, 31 t

Zdroj: Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství města Zruč nad Sázavou za rok 2019

1.1.4.3

Dopravní infrastruktura

Městem neprochází žádná dálnice, rychlostní silnice ani silnice I. třídy. Nicméně město má ve velmi
těsné blízkosti (asi 6 km) významnou dálnici D1, která propojuje Prahu s Brnem. Ve městě lze za
hlavní komunikaci označit silnici II. třídy č. 126, která spojuje Trhový Štěpánov s krajským městem
Kutná Hora a prochází přes Zruč a z které se lze napojit právě na dálnici D1. A dále pak silnici II. třídy
č. 336, která se ve městě kříží právě se silnicí č. 126 a která propojuje Bezděkov a Uhlířské Janovice.
Pomocí těchto dvou silnic II. třídy se lze napojit na silnice nižší třídy a dostat se do okolních vesnic
a měst.
Obrázek č. 2 nám ukazuje nejzatíženější úseky silnic na území Zruče nad Sázavou a okolí, kdy je vidět,
že se nejvíce využívá připojení na D1, a to v úseku silnice č. 126. Intenzita v tomto úseku je průměrně
v řádu 3 001 - 5 000 vozidel za den.
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Obrázek 2 - Nejzatíženější úseky silnic na území Zruče nad Sázavou

Zdroj: Celostátní sčítání dopravy 2016, které provedlo ŘSD ČR, viz link
Městem dále prochází železniční tratě. Na území správního obvodu Zruče jsou 3 zastávky: Zruč nad
Sázavou, Zruč nad Sázavou zastávka (bývalý areál Sázavan) a zastávka Želivec. Stanice leží na trati:
č. 212 Čerčany – Světlá nad Sázavou a pak na trati č. 235 – Kutná Hora – Zruč nad Sázavou.
1.1.4.4

Parkování

Město se v posledních letech cíleně zaměřuje na zvyšování kapacity parkovišť ve městě, především
v souvislosti s nárůstem automobilové dopravy a počtu aut.
V letech 2007 - 2010 došlo k vybudování nových parkovacích míst v ulici Průběžná, ve Dvouletkách,
Na Výsluní a u starého hřbitova. Mezi roky 2010 - 2014 bylo vybudováno či opraveno 130 parkovacích
míst. Jednalo se o tyto lokality: Slunný Vrch, Na Pohoří, u zdravotního střediska, Spojovací ulice
a parkoviště u Spolkového domu. V letech 2014 - 2018 došlo k opravě či vybudování 160 parkovacích
míst pro osobní automobily a pět parkovacích míst pro autobusy. Jednalo se o tyto lokality: Na
Pohoří, Zručský dvůr, Poštovní ulice, u starého hřbitova a v ulici Na Úvoze. Dále bylo rozšířeno
parkoviště u domu s pečovatelskou službou a u nového hřbitova.
Po těchto investicích můžeme konstatovat, že je ve městě k dispozici dostatek parkovacích míst. Ve
večerních hodinách se u panelových sídlišť stává, že je kapacita parkovišť u panelových domů plně
obsazena, ale je možnost parkování v dostupnosti do cca 100 metrů. V lokalitě Sad Míru, Na Výsluní
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a Poštovní je možnost zaparkovat na Náměstí Míru. V lokalitě sídliště Na Pohoří pak u supermarketu
Tesco a Penny nebo ve Zručském dvoře.

1.1.4.5

Dopravní obslužnost

V tabulce níže uvádíme, jak daleko od Zruče nad Sázavou leží větší či významnější města.
Tabulka 11 - Dostupnost okolních a větších měst
Město

km

Praha

62

Kutná Hora

32

Čáslav

32

Ledeč nad Sázavou

21

Světlá nad Sázavou

33

Havlíčkův Brod

50

Kolín

41

Vlašim

19

Zdroj: Google mapy
Co se týká dopravní obslužnosti, v 1. pololetí roku 2021 bude oblast Kutnohorska a Uhlířskojanovicka
zahrnuta do společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje.
Níže uvádíme dostupné informace a shrnutí dopravní obslužnosti za období 2019/2020. Ze Zruče či
přes Zruč přijíždělo nebo odjíždělo v roce 2019 průměrně 24 autobusových spojů a 33 vlaků na níže
uvedených trasách do okolních a větších měst (rozděleno dle dopravců, vždy je uvedeno číslo linky
a trasa). Pro autobusy jsou zde zřízeny autobusové zastávky, čekárny a parkoviště. Obrázek č. 3 pak
graficky ukazuje spoje vedoucí přes Zruč nad Sázavou. Městská hromadná doprava ve Zruči nad
Sázavou provozována není.

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY (informace z roku 2019):
240023 (F23) Kutná Hora - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou
350970 (E45) Ježov - Dolní Kralovice - Zruč nad Sázavou (není zakreslena na obrázku č. 3)
240065 (F65) Zbraslavice - Bohdaneč - Zruč nad Sázavou
240068 (F68) Zruč nad Sázavou - Čestín - Kácov - Sázava
240070 (F70) Uhlířské Janovice - Čestín - Řendějov - Zruč nad Sázavou
240071 (F71) Zruč nad Sázavou - Praha
600600 (F76) Ledeč n. Sázavou - Pertoltice - Zruč nad Sázavou

ČSAD Benešov (trasy nejsou zakresleny na obrázku č. 3):
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240064 (F64) Zruč nad Sázavou - Pertoltice - Zruč nad Sázavou
200025 (E25) Vlašim - Zruč nad Sázavou
200044 (E44) Dolní Kralovice - Zruč nad Sázavou
Nejlepším autobusovým spojem do Prahy je přímá linka F71 – Praha- Roztyly po dálnici D1, která tam
jede třikrát denně. Do Prahy se pak dá dostat v sobotu i přímým autobusem „zdarma za nákupy do
obchodního centra EUROPARK“, který jezdí v sobotu třikrát měsíčně. Zruč nad Sázavou dále nově
patří do 8 tarifního pásma pražské integrované dopravy.
Co se týká četnosti spojů, v současné době se lze ze Zruče nad Sázavou dostat do sousedních měst
následovně (jízdní řád pro rok 2019):
-

do Kutné hory a Ledče nad Sázavou lze využít cca každou hodinu nějaký spoj, denně je
provozováno do každého města průměrně 16 spojů (i pro cestu zpět),
do Kácova lze využít 11 spojů denně (i pro cestu zpět),
do Vlašimi lze využít 13 spojů denně, pro cestu zpět až 19 spojů,
do Čáslavi a Dolních Kralovic lze využít průměrně 6 spojů denně (pro cestu zpět průměrně 7
spojů),
do Uhlířských Janovic a Čestína lze využít cca 3 spoje denně (pro cestu zpět z U. Janovic až 6
spojů).

Obrázek 3 – Mapa autobusových spojů vedoucích přes Zruč nad Sázavou (s označenými linky)

Zdroj: Podklady od IDSK
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Vlaky – dopravce České Dráhy
Vlaková zastávka a nádraží se nachází v průmyslových částech města, a jak bylo uvedeno, Zruč leží na
dvou železničních tratích.
Trať č. 212 vede ze směru Čerčany – Světlá nad Sázavou. Z Čerčan jede vlak do Zruče cca každé dvě
hodiny a cesta trvá průměrně dvě hodiny. Na opačnou stranu je jízdní řád obdobný. V Čerčanech pak
navazuje na vlak autobusová pražská integrovaná doprava. Trať č. 212 vede například přes zastávky
měst či obcí Ledeč nad Sázavou, Horka, Kácov, Český Šternberk a Sázava.
Trať č. 235 – Zruč nad Sázavou - Kutná Hora (přes Hodkov, Zbraslavice, Malešov), cesta na této trase
trvá něco málo přes hodinu a vlaky jezdí také cca každé dvě hodiny. Na této trati se nachází i
železniční stanice Želivec.
Středočeské jízdné – aktuální projekt středočeského jízdného umožňuje níže uvedeným skupinám,
aby jim vzniklé náklady spojené s dojížděním veřejnou dopravou na území Středočeského kraje
uhradil Krajský úřad Středočeského kraje. Vztahuje se na žáky a studenty dojíždějících do základních
nebo středních škol anebo na střední odborná učiliště během jejich školní docházky a pro cestování
seniorů v rámci středočeského kraje, po dosažení věku 65 let.
1.1.4.6

Cyklotrasy, naučné stezky

Pro návštěvníky, kteří chtějí poznávat zajímavosti regionu na kole, přichází v úvahu v rámci výletů
mnoho cyklotras, které nalezneme na mapě č. 3 a 4 (cyklotrasy Posázaví, cyklotrasy Kutnohorska). Ve
městě se pak nachází zručská cyklostezka, která propojuje centrální část původní části Zruče s novou
částí města s napojením na ulici Dvouletky a je prodloužena až na Domahoř. Trasa v délce 3,8 km je
určena pro cyklisty, in-line bruslaře, pěší a v zimě i pro běžkaře a volně navazuje na cyklotrasu č. 19
(značení dle klubu českých turistů, dále jen KČT).
Nejvýznamnější trasa posázavského regionu je již zmiňovaná cyklotrasa KČT č. 19, která je vedena
okolo řeky Sázavy, od jejích pramenů z Lísku u Žďáru nad Sázavou k soutoku s Vltavou v Davli. Její
celková délka činí 245 km. Na trase je mnoho turistických zajímavostí. Trasa je středně náročná, je
vhodná i pro rodiny s dětmi. Rekreačním tempem ji lze ujet za 2-3 dny, s možností přespání v Týnci
nad Sázavou, Zruči nad Sázavou a v Sázavě.
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Mapa 3 - Cyklotrasy Posázaví

Zdroj: viz link
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Mapa 4 - Cyklotrasy Kutnohorska

Zdroj: viz link, str .12

Turistické cíle pro pěší turisty
Turisticky zajímavý region je protkán řadou turistických cest, které návštěvníka zavedou k nedalekým
hradům, zámkům a jiným turistickým zajímavostem.
Zruč nad Sázavou - naučná stezka zámeckým parkem má 14 zastavení s naučnými informačními
tabulemi a představí návštěvníkům zajímavosti zámeckého parku, historii zámku i zde rostoucí
dřeviny.
Zručská stezka k rozhledně Babka - má délku 6,8 km včetně odboček na rozhlednu s vyhlídkou po
kraji a na přírodní vyhlídku - Chabeřické skály, odkud je nádherný výhled na město a údolí řeky
Sázavy.
Turistické cíle do 10 km od Zruče nad Sázavou: Kácov, Hulice (Vodní dům a včelí svět), Vodní nádrž
Želivka, která dodává pitnou vodu do Prahy, Stáj Řendějov s možností rekreačních projížděk na koni,
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procházka podél řeky ke mlýnu, podél chabeřických skal, soutok řek Sázava a Želivka - z malebné
skály tyčící se přímo nad soutokem je krásný výhled do krajiny.

1.1.5 Vybavenost
1.1.5.1

Bydlení a majetek města

Údaje o počtu bytových jednotek a detailech domácností lze použít z posledního sčítání lidu, domů
a bytů z roku 2011. Další sčítání bude provedeno v roce 2021.
Bytový fond v roce 2011 tvořilo 1 161 domů. Drtivou většinu tvořily rodinné domy, bytových domů
bylo 92. Většina obydlených domů byla k datu sčítání ve vlastnictví fyzických osob, 102 domů bylo ve
spoluvlastnictví vlastníků bytů, relativně malý počet domů je ve vlastnictví obce nebo státu.
Z hlediska stáří bytového fondu se nejvíce domů stavělo v letech 1920 – 1970, což souviselo
s příchodem firmy Baťa ze Zlína (rok 1939), která zde začala podnikat v obuvnické výrobě. Od té doby
nedochází k velké výstavbě domů.

Tabulka 12 - Domovní fond ve Zruči nad Sázavou za rok 2011

1 161
932
773
20
18

Rodinné
domy
1 051
834
766
4
-

102

56

46

-

36
495
135
146
52
57

33
437
122
135
45
55

1
56
11
10
6
1

2
2
2
1
1
1

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
fyzická osoba
z toho podle obec, stát
vlastnictví
bytové družstvo
domu
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
z toho podle 1919 a dříve
1920 - 1970
období
1971 - 1980
výstavby
nebo
1981 - 1990
rekonstrukce 1991 - 2000
domu
2001 - 2011

Bytové Ostatní
domy budovy
92
18
86
12
4
3
12
4
18
-

Zdroj: Český statistický úřad, viz link
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Tabulka 13 - Obydlené byty ve Zruči nad Sázavou podle právního důvodu užívání za rok 2011
Rodinné Bytové Ostatní
domy
domy
budovy
2 006
885
1 108
13
766
764
1
1

Celkem
Obydlené byty celkem
ve vlastním domě
z toho
v osobním
právní
vlastnictví
důvod
užívání
nájemní
bytu
družstevní

366

-

366

-

351
331

12
-

332
331

7
-

Zdroj: Český statistický úřad, viz link

Městské byty - město Zruč nad Sázavou vlastnilo v roce 2020 157 bytů, velikost a adresy jsou
uvedeny níže.
Tabulka 14 - Typy městských bytů ve Zruči nad Sázavou a jejich počet (v roce 2019)
Velikost bytu
3+1
2+1
2+kk
1+1
1+kk
1+0

Počet bytů
13
69
19
14
36
6

Tabulka 15 - Lokality, kde se nacházejí městské byty ve Zruči nad Sázavou (v roce 2019)
Adresa
1. máje č. p. 2
Zručský dvůr č. p. 154
Mládeže č. p. 591 (dům s podporovaným bydlením)
Ke stadionu 1035 (dům s pečovatelskou službou)
Spojovací 765-767
Průběžná 769 -773
5. května 401 (školní jídelna)
Na Pohoří 574 (mateřská škola)
Na Pohoří 575 (základní škola)

Počet
bytů
5
18
20
20
34*
57
1
1
2

* jeden byt jako městský služební

Byty se přidělují na základě žádosti do pořadníku bytů, který je přístupný na webu města. Každý
žadatel má přidělené pořadové číslo. V případě volného bytu je mu nabídnuta telefonicky prohlídka
bytu. V případě odmítnutí je žadatel přesunut na konec pořadníku. V případě druhého odmítnutí je
žadatel vyřazen z pořadníku.
Sociální byty: 1 byt ve Zručském dvoře a 1 byt v lokalitě 1. máje jsou určeny jako sociální byty maximální doba pobytu jsou 3 měsíce (spolupráce s nízkoprahovým centrem). Dále jsou pak 4 byty
v ulici Mládeže č. p. 591 určeny jako startovací byty a není možná smlouva na dobu neurčitou,
maximální pobyt na 1 rok.
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Majetek města a investice - město vlastní a spravuje nemovitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto
dokumentu. O majetek se město řádně stará a průběžné investuje dle finančních možností. Investice
za posledních deset let nalezneme v příloze č. 2.
Město rovněž vlastní a spravuje všechna dětská hřiště a sportoviště. Detaily nalezneme v kapitole
o sportu a volnočasových aktivitách. V roce 2020 proběhne pasport místních komunikací, kde bude
možné dohledat i délku místních komunikací, které vlastní město a o které se stará.
V současné době (v roce 2020) město zvažuje investice do těchto projektů:





Koupaliště nebo biotop
Rekonstrukce jednoho bytového domu
Zasíťování v lokalitě Na Pohoří - developer nebo vlastní výstavba
Rekonstrukce náměstí MUDr. J. Svobody a Náměstí Míru

Koncepce rozvoje území obce - z územního plánu města vyplývá, že rozvoj ploch pro bydlení je
vymezen především v severní části území nad páteřní komunikací jdoucí městem. Jsou to plochy
směrem k Dubině, navazující na již zastavěné plochy pro bydlení, případně navazující na plochy
občanského vybavení. Dále plochy pro bydlení navazující a spojující dvě zastavěné plochy pro bydlení
v Pardidubech. Ve východní části je vymezena rozvojová plocha pro bydlení v prostoru za nádražím,
rovněž navazující na již zastavěné plochy pro bydlení. Částečně tak vyplní druhý meandr vytvořený
řekou Sázavou. Koncepce rozvoje ploch pro bydlení v Nesměřicích uzavírá území této části města a je
vymezena jak v zastavěném území, tak v nově vymezených plochách pro bydlení, a to v dostatečné
míře.

1.1.5.2

Školství a vzdělávání

Město zřizuje příspěvkové organizace a to:
-

Základní školu na Pohoří - http://www.zszruc.cz/
Mateřskou školu na Pohoří - http://www.ms-napohori.cz/
Mateřskou školu Malostranská - https://www.msmalostranska.cz/
Základní uměleckou školu - http://www.zus-zruc.cz/

Ostatní organizace ve městě (zřizovatelem je Středočeský kraj):
-

Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou - http://www.detskydomovzruc.cz/
Základní škola Zruč nad Sázavou, Okružní 643 - https://www.zs-okruzni.cz/

Základní škola na Pohoří
Základní škola na Pohoří je školou úplnou s 1. - 9. ročníkem (od každého ročníku jsou dvě třídy),
kapacita je 710 míst. Součástí školy je i školní družina s kapacitou 180 míst a školní jídelna s kapacitou
700 míst.
Škola je zaměřena na výuku cizích jazyků, ICT (informačních a komunikačních technologií) a oblast
tělesné výchovy a zdraví. Využívá 33 pracoven, z toho je 15 odborných učeben. Škola disponuje 21
interaktivními tabulemi, 120 PC, z toho je 32 notebooků a je pokryta bezdrátovým systémem WiFi
s možností centrálního řízení. Výuka cizích jazyků probíhá ve třech jazykových učebnách, které jsou
vybaveny interaktivními sadami a sluchátkovým systémem. K výuce informatiky jsou využívány dvě
pracovny PC a mobilní počítačová učebna. Moderní sportovní hala, do které má škola samostatný
vchod, a zrekonstruovaný areál za základní školou poskytují kvalitní podmínky pro výuku tělesné
výchovy a organizaci sportovních akcí pro děti i veřejnost.
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Školní družinu využívá v 5 odděleních více než 150 žáků. Škola disponuje kvalitně vybavenou dílnou,
k výuce pěstitelských prací využívá školní zahradu a arboretum a má vlastní školní knihovnu
a venkovní hrací koutek.
V tabulce č. 16 a grafu č. 8 nalezneme vývoj počtu žáků za poslední školní roky, kde je vidět mírný
nárůst žáků. Obecně se jedná o každoroční obdobný počet dětí, který škola kapacitně bez problémů
zvládá, a při dalším rozvoji města by neměl být problém s umístěním nových dětí do základní školy.
Tabulka 16 - Počet žáků na ZŠ Pohoří za dané školní roky

Školní rok
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012

Základní
škola
442
448
451
446
430
410
406
413
390

Počet žáků/dětí
1. stupeň 2. stupeň Školní
Školní Počet žáků
ZS
ZS
družina jídelna na třídu
246
196
177
379
24
255
193
166
384
23
268
183
180
403
23
267
178
180
387
23
267
163
150
395
23
258
152
150
372
22
246
160
150
363
23
248
165
150
357
23
225
165
150
350
22

Zdroj: Výroční zprávy ZŠ na Pohoří
Graf 8 - Počet žáků na ZŠ Pohoří za dané školní roky /maximální kapacita školy

Zdroj: Výroční zprávy ZŠ na Pohoří (vlastní grafické zpracování)
Z grafu je patrné, že i v případě rozvoje nové výstavby a nárůstu počtu obyvatel je kapacita školy
dostatečná.
Ve školním roce 2018/19 škola vyučovala podle školního vzdělávacího programu základního
vzdělávání (dále jen ŠVP ZV) „Škola s hvězdičkou“. Škola naplňovala hlavní cíle programu, a to vytvořit
ve škole prostředí, ve kterém bude žákům věnována kvalitní péče a kde budou respektovány
individuální zvláštnosti. Prostředkem pro dosažení cílů byla práce v oblasti výchovného poradenství -
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v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, práce školní speciální pedagožky,
metodičky prevence sociálně patologických jevů a práce výchovných poradců. Během celého roku
byly naplňovány i další základní cíle ŠVP ZV, a to společně s rodiči žáků a za podpory zřizovatele
(město Zruč nad Sázavou) vytvořit školu, ve které se děti budou cítit spokojeně. V této oblasti je
velkým přínosem pro školu projekt podpory zřizovatele, jehož finanční prostředky škola již několik let
využívá ke zlepšení kvality vzdělání. Toto působení vede k rozvoji kompetencí u žáků školy, které jsou
nezbytné pro život. Je tak systematicky přispíváno k celkovému cíli, a to všestranně rozvíjet žáky
školy. Škola považuje za důležité, aby žáci využívali svých schopností a dovedností, které jim umožní
uplatnit se v současné společnosti. Škola má stanoveny cíle pro několik klíčových oblastí, které jsou
prioritou díky podmínkám, které škola má. Důraz je kladen především na znalosti cizích jazyků. Jako
cizí jazyk je ve všech ročnících (1. – 9. ročník) vyučován anglický jazyk. Od 8. ročníku si žáci vybírají
mezi dvěma dalšími cizími jazyky - německým a ruským jazykem. Díky poptávce jsou vyučovány oba
tyto cizí jazyky. Výuka anglického jazyka byla v roce 2019 podpořena působením rodilé mluvčí, která
ve škole působila v rámci programu Škola s hvězdičkou.
Využitím disponibilních hodin je posílena povinná výuka informatiky. Vyučována je od 4. do 9. ročníku
s dotací 1 hodina týdně. Komunikační a informační technologie jsou běžnou součástí i jiných
předmětů dle jejich požadavků. Je tak naplňován cíl, aby žáci školy byli schopni využívat tyto
technologie jako zdroj získávání informací i ke komunikaci ve svém budoucím životě. Složka ICT byla
posílena realizací projektu Integrace ICT do výuky.
Důraz je kladen také na sport a zdraví, proto je na druhém stupni vyučována tělesná výchova
s tříhodinovou dotací. Škola se zapojila do programu pro školy „Sazka Olympijský víceboj“. Ve všech
vzdělávacích oblastech jsou využívány metody a formy práce, které preferují získávání znalostí
a dovedností dobře uplatnitelných v praxi.
Škola je systematicky podporována ze strany zřizovatele a na období 2020 - 2023 byl vypracován
nový program podpory nazvaný „Město pro kvalitní vzdělání“. Konkrétní směry a oblasti podpory
z předchozího programu (nazvaného Škola s hvězdičkou) byly nadále zachovány. Jedná se např.
o finanční podporu výuky angličtiny s rodilým mluvčím. Tato forma výuky angličtiny bude navíc
navýšena na cca 30 hodin týdně a pokryje výuku na obou stupních ZŠ. Zachováno zůstane také školní
poradenské pracoviště, tedy působení školního psychologa a klinického logopeda, a nadále
i pedagogický mentoring, který bude poskytován formou konzultací. Nově se projekt zaměřuje na
přímou podporu a financování výchovně vzdělávacích aktivit pro samotné žáky základní školy, a to
v nejširším slova smyslu. V praxi to znamená posílení výjezdových jazykových pobytů dětí do
zahraničí, pobytů žáků v rámci partnerských vztahů se školami v různých zemích Evropy, na rozšíření
sportovních aktivit (lyžování, bruslení, plavání) a na prohloubení kulturního povědomí dětí v rámci
mnohostranné kultury (např. návštěvy divadel, kin, besed, přednášek, muzeí, výstav, koncertů,
tvůrčích dílen, literární exkurze, turistické a sportovní kurzy, soutěže atd.) podle výukových plánů
společenskovědních i přírodovědných oborů předmětů na prvním i druhém stupni základní školy.
Mateřská škola na Pohoří je škola pětitřídní. Sídlí ve dvou budovách nedaleko od sebe vzdálených.
Obě jsou situovány do centra města. Výhodou je poloha poblíž autobusové zastávky a také v těsném
sousedství se základní školou. Budova v ulici Na Pohoří má dva půdorysně shodné pavilony se čtyřmi
třídami. Oba pavilóny spojuje hospodářská část, kde je umístěna školní jídelna. Odloučené pracoviště
s novou třídou sídlí v 1. patře budovy Školní jídelny I. ZŠ v ulici 5. května 401. Všechny třídy jsou
situované na jižní stranu, jsou velmi prostorné pro hry, pohyb, vzdělávací činnosti, relaxaci
i odpočinek dětí. K mateřské škole náleží rozlehlá zahrada s novou výsadbou zeleně, se čtyřmi
pískovišti, hřištěm a herními prvky.
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Mateřská škola Malostranská je v současné době škola dvoutřídní, s kapacitou 40 dětí. První třída
„Hvězdiček“ je smíšená - navštěvují ji děti od 2,5 do 5 let. Druhou třídu „Sluníček“ navštěvují děti
zpravidla od 5 do 6 let, které se připravují na vstup do základní školy. Obě oddělení mají samostatnou
šatnu, hernu se sociálním zázemím a sprchovým koutem. Stravování zajišťuje školní jídelna s kuchyní.
Kolem MŠ je překrásná rozlehlá zahrada s lesíkem s novou výsadbou zeleně. V zahradě je altán (kryté
posezení), menší víceúčelové hřiště, dva domečky na hraní a hrací atrakce. Za příznivého počasí se
zahrada využívá po celý den. Zahradní koutky nabízí prostory k námětovým hrám, sportům
i k divadelním pohádkám.
Základní umělecká škola má 4 obory a 9 tříd. Studijní obory jsou: hudební, výtvarný, taneční
a literárně dramatický. Kapacita školy je 600 žáků.
V roce 2018 byly v budovách základní školy, základní umělecké školy a sportovní haly instalovány
prvky chytrého řízení a sledování základních parametrů prostředí, ve kterém se žáci učí a sportují.
Instalováno bylo měření teploty, vlhkosti a především CO2 (oxidu uhličitého) v každé ze tříd. Cílem
tohoto měření je získat trvalý přehled a možnost optimalizace těchto parametrů. Měření teploty
bude využito k řízení spotřeby tepla ve všech objektech školy, které by mělo přinést finanční úspory.
Při instalaci byly dále instalovány prvky pro měření spotřeb energií, takže se dá průběžně zjistit, kolik
elektřiny, vody či tepla škola spotřebovává. Na dálku se dá též sledovat informace z bezpečnostních
kamer, ovládat osvětlení a vzduchotechniku a ve sportovní hale opony mezi jednotlivými sportovišti.
V roce 2020 došlo k opravě střech Mateřské školy Na Pohoří a jedné střechy v základní škole.
Dětský domov Zruč nad Sázavou (http://www.detskydomovzruc.cz/) má kapacitu pro 32 dětí
především ze středočeského kraje. Nachází se uprostřed bytové zástavby poblíž centra nové Zruče
mezi rodinnými domky a disponuje zahradou. Děti jsou ve 4 koedukovaných rodinných skupinách ve
věku od kojenců po zletilé, kteří dokončují vzdělání a jsou zde na základě smlouvy s ústavem na
dobrovolném pobytu. Každá skupina má plně vybavené prostory s dvoulůžkovými ložnicemi,
klubovnou a jídelnou s kuchyňkou, kde si děti s tetou o víkendu vaří.
Základní škola Zruč nad Sázavou, Okružní 643 (https://www.zs-okruzni.cz/) - jedná se o školu
samostatně zřízenou pro žáky se zdravotním postižením či jiným hendikepem. Přízemní
bezbariérovou budovu o rozloze 492 m2 vlastní Středočeský kraj, který ji předal do správy
příspěvkové organizaci Základní škole, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 v roce 2003. Budovu obklopuje
zahrada a hřiště o celkové rozloze 2 631 m2. V budově jsou 3 kmenové třídy, 1 školní dílna pro výuku
pracovního vyučování – dílenské práce, cvičná kuchyň, herna pro žáky s těžkým zdravotním
postižením, místnost pro školní družinu, počítačový kout v I. třídě, relaxační kout, WC, umyvárny, WC
pro zdravotně postižené, sborovna, ředitelna, šatna, sklad učebních pomůcek, spisovna a sklep.

1.1.5.3

Zdravotnictví

Ve staré části města zajišťuje pro občany zdravotní péči 1 praktický lékař a 2 zubní lékaři. V nové části
města pak ordinují 3 praktičtí lékaři a ve zdravotním středisku je dále ordinace gynekologie,
chirurgická ambulance, internista, dětská a dorostová ordinace, rehabilitační středisko a sídlí zde
záchranná služba. V budově bývalé ambulance je dále ordinace kožního a očního lékaře. Ve městě
jsou dvě lékárny, dvě oční optiky a 3 veterinární lékaři. Ve městě se již nenachází ORL ordinace,
nejbližší je v Ledči nad Sázavou, Kolíně, Vlašimi nebo Sázavě.
Nejbližší nemocnice se nachází v Čáslavi, Kolíně a Kutné hoře. V Ledči nad Sázavou se nachází
Nemocnice Ledeč Háj, která poskytuje léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči, jak pro klienty
z regionu Vysočina, tak pro klienty z jiných lokalit.
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1.1.5.4

Sociální péče

Město Zruč nad Sázavou je zřizovatelem Domu s pečovatelskou službou a Domu s podporovaným
bydlením.
Dům s pečovatelskou službou byl zřízen v roce 1997, kapacita je 20 bytů, je zde bezbariérový přístup.
V domě se nachází kancelář pro pracovníky v sociálních službách, kancelář pro sociálního pracovníka,
klubovna, technická místnost pro praní a sušení prádla, místnost na přemývání jídlonosičů .
Dům s podporovaným bydlením byl zřízen v roce 2006, kapacita je 20 bytů (16 bytů pro seniory
a 4 startovací byty), je zde bezbariérový přístup. V domě je kancelář pro sociálního pracovníka, nově
v roce 2020 vznikla další kancelář pro pracovníky v sociálních službách z důvodu volnočasových
aktivit.
Pečovatelská služba města Zruč nad Sázavou je terénní službou pro osoby žijící v Domě
s pečovatelskou službou, v Domě s podporovaným bydlením, ve městě Zruč nad Sázavou a jeho
4 částech – Domahoř, Nesměřice, Želivec a Dubina. Pečovatelská služba pomáhá lidem, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního
postižení či se ocitli v obtížné sociální situaci. Podporuje tak uživatele, aby mohli i v náročných
životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém
přirozeném domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života.
Pečovatelská služba používá dva automobily v majetku města, jedno z roku 2015 a druhé z roku 2019.
Sociální pracovník obce poskytuje bezplatně individuální sociální poradenství jednotlivcům či
rodinám, které si neví rady a zažívají obtížné či nepříznivé životní situace (zdravotně postižení,
senioři, rodiče, děti, nezaměstnaní, občané ohroženi sociálním vyloučením, oběti agrese, osoby bez
přístřeší atd.).
Senior - Taxi ve Zruči nad Sázavou, Domahoři, Želivci, Dubině a Nesměřicích. Jedná se o službu pro
občany starší 65 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P - zabezpečení základní dopravní obslužnosti –
využití služeb ve městě, návštěva lékaře, pošty, úřadů, nákupních center, hřbitovů apod. Cena za
jednu jízdu činí 20,- Kč (na 30 minut).
Od dubna 2019 nabízí radnice občanům starším pětašedesáti let a zdravotně postiženým i novou
službu Hodinový pomocník, který seniorům pomůže opravit závady v domácnosti. Cena za službu je
pro seniora města 20 Kč + cena za materiál, zbytek nákladů hradí město Zruč nad Sázavou.
Ve městě se dále nachází Domov pro seniory - Domov Centrin, jedná se o nestátní zdravotnické
zařízení, které poskytuje tři služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací
službu (odlehčení rodině a krátkodobá výpomoc při péči o seniora). Služby jsou určeny a poskytovány
všem seniorům, a to formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně. Věková hranice cílové
skupiny jsou mladší senioři 65 - 80 let a starší senioři nad 80 let. Kapacita Domova pro seniory je 90
lůžek (nyní plně obsazeno), Domova se zvláštním režimem 42 lůžek (rovněž je plná kapacita)
a Odlehčovacích služeb 10 lůžek.
1.1.5.5

Spolky a zájmové organizace

Ve městě se nachází mnoho spolků a zájmových organizací. Předmětem jejich činnosti je kultura,
podpora sociální oblasti, vzdělávání, sport, chovatelství atd. Seznam spolků a sdružení, které působí
na území města (v roce 2020), je přílohou č. 3 tohoto strategického plánu. Spolky a spolková činnost
má ve městě tradici a je zájmem města tuto činnost podporovat.
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1.1.5.6

Kultura

Město Zruč nad Sázavou pořádá každoročně celou řadu akcí a nabízí možnosti kulturního vyžití.
Největší dominantou a chloubou je zručský zámecký areál a jeho expozice, což je hlavním lákadlem
pro turisty.
Zámek Zruč na Sázavou – původně středověký hrad významného rodu pánů z Kolowrat, koncem 18.
století vyhořel a v 19. století byl rodinou Schebků romanticky přestavěn, čímž získal svou dnešní
podobu. Nachází se uprostřed udržovaného parku, do kterého jsou zakomponovány i zbytky
opevnění někdejšího hradu. V současné době je zámek sídlem radnice, zámecké galerie a jižní křídlo
je zpřístupněno turistům ve dvou prohlídkových okruzích.
Malý prohlídkový okruh (40 minut) nabízí interiéry situované do doby začátku minulého století. Velký
prohlídkový okruh (60 minut) nabízí navíc prohlídku rodinné kaple s oltářním obrazem sv. Jana
Nepomuckého, zámeckou romantickou koupelnu a hlavně výstup na zámeckou věž, s vyhlídkou na
zámecký areál a na celou starou zástavbu města Zruč nad Sázavou.
V podkroví je otevřen Svět kostiček a panenek a regionální muzeum Od verpánku k Baťovi. V přízemí
je Zámecká galerie, kde vystavují známí i méně známí umělci a infocentrum, které prošlo v roce 2019
rekonstrukcí stejně tak jako toalety pro veřejnost v přízemí zámku.
V hradním příkopu je pak vybudována zábavně naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat a v části také
letní kino.
Kolowratská věž - středověká věž, která kdysi sloužila jako hláska hradní stráže, nyní v každém patře
nabízí interaktivní hru pro děti a zábavným způsobem seznamuje malé i velké návštěvníky s její
historií.
Příběh řeky Sázavy - v bývalé sýpce je otevřena interaktivní expozice, která zprostředkovává pohled
na řeku z jiné perspektivy (jak se asi cítí po celá staletí řeka Sázava). V rámci expozice jsou
představena zaniklá řemesla na vodě – vorař, pradlena, ledař, hamerník atd. Návštěvníci si mohou
složit z puzzle celý tok řeky Sázavy, zjistit, jaké živočichy a rostliny řeka ukrývá, a v závěru se podívat
na 10minutový film od usídlení prvního člověka u řeky až po rekreační využití řeky v dnešní době.
Vodácké muzeum – se nachází ve Zručském dvoře (bývalé hospodářské stavení Schebků) a je zde
připravena interaktivní prohlídka historických, ale i nejmodernějších lodí a kajaků, model řeky
s bezpečným a nebezpečným jezem, laminovací dílna s mluvící figurínou, historické vodácké tábořiště
či koutek s raftem, který je možno nafouknout elektrickou nebo manuální pumpou.
Detaily k zámku a všem výše uvedeným expozicím jsou k dispozici na webových stránkách:
https://www.zamek-zruc.cz/.
Kostel Povýšení sv. Kříže - areál kostela Povýšení sv. Kříže se nachází v předhradí východně od
budovy hradu a sestává ze stavby kostela, márnice se stanovou mansardovou střechou, ohradní
a opěrné zdi.
Ve městě se pak nachází Spolkový dům, který vznikl přestavbou budovy původně sloužící jako
základní škola a později jako obuvnické učiliště. Výstavba této budovy, stejně jako všech ostatních
budov té doby ve Zruči, souvisela se zdejším působením firmy Baťa. Spolkový dům v současnosti
funguje pro veřejnost a pořádají se zde besedy či výstavy nebo je využíván na kino projekci. V prvním
patře se nachází herna rodinného centra Setkání, který pořádá různé akce pro rodiny s menšími
dětmi. Ve spolkovém domě je několik kluboven, které poskytují zázemí pro spolky působící ve městě
(např. Fotoklub, TJ Jiskra, Zručská desítka a další.) Ve spolkovém domě je k dispozici také víceúčelový
sál, který je využíván především na cvičení. Ve spolkovém domě lze najít i Městkou a dětskou
knihovnu.
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Kulturní akce - odbor kultury, školství a sportu města Zruč nad Sázavou nabízí mnoho akcí po celý rok
např.: promítání letního kina, různé besedy, přednášky, cyklus besed „Křeslo pro hosta“, workshopy
ve Spolkovém domě, zájezdy do různých divadel (hlavně do Prahy), koncerty v Zrcadlovém sále na
zámku, výstavy v zámecké galerii a mnoho dalších akcí. Přehled aktuálních akcí je vždy k dispozici na
webu města: https://www.mesto-zruc.cz/volny-cas/kultura/. Níže je uveden pro představu přehled
nejvýznamnějších akcí pořádaných v roce 2019 (řazeno dle data akce; pokud akci nepořádá město,
jen tam uveden i organizátor).
-

-

1.1.5.7

Městský ples
Měsíc knihoven
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu – pořádá pí Alena Heroutová za přispění a pomoci
města
Otvírání turistické sezony ve Zruči nad Sázavou
Český Videosalon – každoroční krajská soutěž určená třem krajům: Středočeskému,
Jihočeskému a Vysočině, která je zároveň postupovým kolem pro postup do republikové
soutěže amatérských filmů
Zručský májový běh – oddíl Atletiky TJ Jiskra a Zručská sportovní, z.s., město pomáhá
s organizací
Zručské firmy sportují
Netradiční sporty v zámeckém parku
Barevné město – multižánrový festival – pořádá Jan Rozkošný
Příměstské tábory pro děti
Historické slavnosti
Turnaj v mölkkách – pořádá pan Ing. Fiala – Mistrovství Evropy ve Zruči
Přátelské setkání mladých dechových souborů – pořádá Zručská desítka – město pomáhá
s organizací a poskytnutím grantu
Návrat kvalitní české dechovky – zámecký park
Hradozámecká noc
Festival amatérských leteckých filmů
30 let od sametové revoluce - každý rok se pořádá mimořádná akce k nějakému výročí
Předvánoční jarmark
Čerti na zámku – pořádá Jana Vilimovská, město pomáhá s organizací
Vánoční vytrubování
Pásmo vánočních koncertů

Sport a volnočasové aktivity

Ve městě funguje TJ Jiskra Zruč nad Sázavou (https://www.jiskra-zruc.cz/), která sdružuje v současné
době 11 sportovních oddílů: atletika, florbal, fotbal, házená, karambol, sport pro všechny, šachy,
tenis, turistika, vodní turistika a volejbal.
Níže nalezneme seznam sportovišť, která vlastní a provozuje město nebo jiný provozovatel (v tomto
případě je tam uveden).
Zručská sportovní víceúčelová hala (adresa Na Pohoří 575) je určena pro všechny druhy sportů.
Hrací plocha má rozměr 48 x 24 metrů a je nalajnována na všechny míčové sporty. Hala je zařazena
do kategorie A, a to znamená, že se zde mohou hrát utkání nejvyšších soutěží ve futsale, házené,
volejbalu, florbalu a sálové kopané. Dále je zde možno hrát i basketbal a další míčové sporty, např.
nohejbal. Sportovní halu užívají i další sporty - stolní tenis, karate, cvičení rodičů a dětí atd. Hala má
kvalitní odpruženou palubovku, dostatečné množství šaten (6) a tribunu pro 500 diváků. K dispozici je
také posilovna.
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Sportovní areál za Základní školou (adresa Na Pohoří 575) - areál nabízí tyto možnosti:
-

-

Víceúčelové hřiště I. - nohejbalové, fotbalové a tenisové hřiště o rozměrech 30 x 30 m, umělý
trávník.
Hokejbalové hřiště - asfaltový povrch o rozměrech 52 x 26 m, mantinely, střídačky a trestné
lavice.
Fotbalové hřiště - umělý trávník o rozměrech 70 x 35 m, juniorské branky 5 x 2 m, uvnitř
nalajnováno menší hřiště na kopanou 40 x 20 m, umělé osvětlení.
Víceúčelové hřiště II. - polyuretanový povrch o rozměrech 31 x 18 m, jeden tenisový nebo
volejbalový nebo nohejbalový kurt, hřiště na košíkovou, tribuna 20 m - 3 stupně.
Běžecká dráha s polyuretanovým povrchem - délka 250 m, rovinka na sprinty, dva sektory
na skok daleký, sektor pro vrh koulí, tribuna 20 m - 3 stupně.
Hřiště na beach - v areálu se nachází jeden kurt včetně tribuny o délce 30 m - 2 stupně.
Oranžové hřiště pro seniory - altán s krbem, cvičící stroje, minigolf, různé drobné hry, umělý
trávník, lavičky pro relaxaci.
Zručský workout - cvičení a protahování celého těla při sportování venku. Toto hřiště bylo
vyrobeno na míru pro nadšence silového cvičení na hrazdách, bradlech, kruzích, šplhacích
tyčích a dalších prvcích pro cvičení váhou vlastního těla. Bylo postaveno ve spolupráci s
Nadací ČEZ.
Skatepark.

V roce 2020 byla dokončena modernizace areálu, která spočívala ve vybudování oplocení, obnově
lajnování sportovních ploch a vybudování sektoru pro skok vysoký.
Víceúčelový sál Spolkový dům – sál je využíván pro cvičení dětí s rodiči, cvičení žen, stolní tenis atp.
Cyklostezka a in-line dráha - město Zruč nad Sázavou bylo investorem projektu "Na kole do práce
zručskou cyklostezkou" I. a II. etapa. Projekty byly finančně podpořeny v rámci programu ROP Střední
Čechy a IROP. Cyklostezka propojuje centrální část původní části Zruče s novou částí města
s napojením na ulici Dvouletky, na druhé straně končí u místní části Domahoř. Trasa v délce necelých
4 km je určena pro cyklisty, in-line bruslaře, pěší a v zimě i pro běžkaře. Trasa vede podél řeky Sázavy.
Celá cyklostezka je osvětlená. Pro děti je vhodná pro svůj rovinatý terén.
Dětské hřiště - ulice 5. května čp. 401 u školní jídelny; víceúčelové hřiště o rozměrech 16 x 35 metrů
s lajnováním na malou kopanou, basketbal, volejbal a tenis. Dále v areálu najdeme celkem 41 atrakcí
pro děti (najdeme zde pískoviště, klouzačky, houpačky, prolézačky, kolotoč atd.) a dva stoly na stolní
tenis. Celý areál doplňuje Zručský kuličkový areál (slouží pro hry s barevnými hliněnkami) se
skluzavkou a toboganem. V blízkosti areálu najdeme i dětské dopravní hřiště s půjčovnou šlapacích
autíček či tříkolek.
Víceúčelového hřiště v Nesměřicích - má rozměry 15 x 32 metrů. Hřiště se nachází nedaleko mostu
přes Želivku. Na hřišti je lajnování na volejbal, basketbal, tenis a malou kopanou. Jako sportovní
povrch je použit umělý trávník. Oplocení kolem celého hřiště dosahuje do výšky 4 metrů.
TJ Jiskra Zruč provozuje tato sportoviště:
Fotbalový stadion - Ke Stadionu 1032; ve fotbalovém areálu (za tribunou) dále najdeme i
nohejbalový kurt.
Házenkářské hřiště – Topolová 1030.
Tenisové kurty – pět kurtů; adresa Dvouletky 1031; na stejné adrese se vedle kurtů nachází
i multifunkční sportovní plocha.
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V roce 2019 se otevřela krytá tenisová hala se dvěma antukovými kurty. Hala je opatřena
vzduchotechnikou a vytápěním připojeným na městskou kotelnu. Disponuje kvalitním úsporným
osvětlením.
Volejbalový areál s jedním antukovým a dvěma plážovými kurty se nachází za sportovní halou hned
nad sportovním areálem.
Ostatní provozovatelé/sportoviště/prostory pro trávení volného času:
Tenisový kurt – jeden kurt se nachází se staré Zruči, provozovatelem je oddíl MIKI.
Dětské hřiště – v rámci chatového kempu v Rákosí.
Co se týká budoucích investic, město zvažuje vybudovat veřejné koupaliště.

1.1.5.8

Obchody a služby pro občany

Ve městě se nachází dvě významnější náměstí: jedno ve staré části Zruče - nám. MUDr. J. Svobody
a druhé v nové Zruči, a to náměstí Míru. Ani o jednom náměstí se nedá říci, že tvoří hlavní nákupní či
relaxační zónu. Většina obchodů se však nachází v těchto lokalitách nebo v místní nákupní zóně
v lokalitě Na Pohoří a u silnic II. třídy. Obecně však lze říci, že se ve městě moc obchodů nenachází
a chybí specializované obchody a služby (soukromé služby). Ve městě se dále nachází dvě pošty, dvě
benzínové pumpy a pobočka České spořitelny, kde je bankomat. Ve městě lze najít ještě dva
bankomaty (ČSOB, Fio banka). Kdo má rád kvalitní lokální potraviny, může ve Zruči nakoupit na
pravidelných farmářských trzích. Seznam obchodů a restauračních zařízení je uveden v příloze č. 4.

1.1.6 Životní prostředí
1.1.6.1

Geomorfologie

Z geomorfologického hlediska spadá město Zruč nad Sázavou do Hercynského systému a dále do
geomorfologické provincie Česká vysočina, geomorfologická oblast Českomoravská vrchovina. Při
dalším členění se pak město rozděluje na dvě části. Zatímco většinu území města lze zařadit do celku
Křemešnická vrchovina, sever města pak patří do Hornosázavské pahorkatiny.
1.1.6.2

Klimatické oblasti

Město Zruč nad Sázavou se dle klimatologické klasifikace řadí do oblasti mírně teplé (MT). Konkrétně
se jedná o podoblast MT10. Léto se vyznačuje jako dlouhé, teplé a mírně suché. Zima pak jako krátká,
mírně teplá, velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
1.1.6.3

Půdní typy

Převažujícím půdním typem na území Zruče nad Sázavou je kambizem neboli hnědá lesní půda. Tento
půdní typ je vůbec nejrozšířenějším na území celé České republiky. Tabulka č. 17 nám ukazuje, jaké
druhy půdy se ve Zruči nad Sázavou nacházely ke konci roku 2019. Nejvíce dominoval les, a to
485,02 ha, a potom to byla orná půda s 472,71 ha. Společně tak tvořili asi 60 % půdy. Obecně
pokrývá 52 % plochy nezemědělská půda a 48 % zemědělská půda. Druhy půdy a jejich
procentuální zastoupení znázorňuje graf č. 9.
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Tabulka 17 - Druhy půdy (v ha) ve Zruči nad Sázavou k 31. 12. 2019
1636,93
782,55
472,71
60,36
7,70
241,79
854,38
485,02
120,90
55,56
192,90

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Zdroj: Český statistický úřad viz link

Graf 9 - Druhy půdy ve Zruči nad Sázavou k 31. 12. 2019 (procentuální zastoupení)
Orná půda
Zahrada

3%

12%

7%

30%

29%

15%

Ovocný sad
4%

Trvalý travní porost

0%
Lesní pozemek
Vodní plocha

Zdroj: Český statistický úřad viz link
Město Zruč nad Sázavou vlastní 116 ha lesa v okolí města (informace z roku 2020). Má svého
odborného lesního hospodáře, který je zodpovědný za problematiku správy lesních pozemků. Většina
městských lesů (70 %) má stáří do 20 let. V roce 2008 lesy zasáhla ničivá vichřice a v současné době
jsou některé lesy postiženy kůrovcovou kalamitou. V průběhu 10 let tedy město neočekává žádný
příjem v této oblasti. V roce 2022 bude zpracován nový lesní hospodářský plán. Dále má Zruč nad
Sázavou podíl v lesním družstvu obcí Ledeč nad Sázavou, které má 1 735 ha lesa. Ve družstvu je 17
obcí a město Zruč má 14 podílů ze 177. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě příjem z této společnosti
v následujících 10 letech nebude velký.
Pro zhodnocení narušenosti krajiny a její stability slouží tzv. koeficient ekologické stability (dále jen
KES). Tento ukazatel poměřuje ekologicky stabilní, resp. příznivé plochy (trvalé travní porosty, lesní
plochy, vodní plochy atd.) a ekologicky nestabilní plochy (typicky orná půda, zastavěné plochy atd.).
Hodnota KES za město Zruč nad Sázavou v roce 2018 činila 1,27, což je příznivé. Mezi hodnotou 1 až 3
se jedná o vcelku vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými
přírodními strukturami, důsledkem je i nižší spotřeba energeticko-materiálových vkladů.
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1.1.6.4

Hydrologické poměry

Město Zruč nad Sázavou leží na řece Sázavě, která pramení na Moravě jako Stružný potok a vlévá se
u Davle do Vltavy. Vltava se pak u Mělníka vlévá do Labe, které pak ústí do Severního moře.
Největším přítokem Sázavy, co se délky toku, plochy povodí a vodnosti týče, je řeka Želivka. Řeka
Sázava je přírodní památka. Nedaleko Zruče na Želivce je pak vodní nádrž Švihov a nachází se zde
„Úpravna vody Želivka“ – která je největší úpravnou vody pro hlavní město Praha a pro středočeskou
aglomeraci a je jednou z největších úpraven vody v Evropě. V současné době úpravna vody Želivka
zásobuje přibližně 1,3 mil. obyvatel v Praze, ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina (tj. zásobuje
přibližně každého sedmého obyvatele České republiky).
1.1.6.5

Ekologické zátěže, zeleň

Na území Zruče nad Sázavou se nachází jeden objekt zařazený do Brownfields. Jedná se o Zručský
dvůr. Ten postupně město opravuje, detaily jsou uvedeny níže.
2008 - byla provedena oprava střechy bývalého lihovaru ve Zručském dvoře včetně štítů.
2009 - opravila se střecha bývalého špýcharu ve Zručském dvoře. Střecha dostala nové latě a krytinu.
2013 - rekonstrukcí prošla další část střechy ve Zručském dvoře v části nad stavebninami Kolumbus.
2015 - Zručský dvůr - obytné prostory objektu F - realizací tohoto projektu město rozšířilo kapacitu
malých bytů k pronájmu, vzniklo zde 10 nových garsonek. Dále byla rekonstruována část Zručského
dvora - objekt "D" (bývalá slepičárna), která přiléhá k parku. V tomto objektu byla po celkové
rekonstrukci umístěna expozice vodáctví. Dále došlo k zadláždění Zručského dvora - parkoviště
včetně veřejného osvětlení. Ve spodní části Zručského dvora se postavila krytá tržnice. Jedná se o
nízký dlouhý objekt uvnitř dvora, který nahradil původní, který byl zdemolován. Z druhé strany
objektu byly vybudovány kóje pro stávající a nové byty ve spodní části dvora. V prostorách zručského
dvora se dále nachází kavárna a cukrárna, country bar, veřejné WC a stavebniny.
2016 – byla provedena výsadba 27 stromů v prostorách Zručského dvora a před vodáckým muzeem.
Dále zde byly vysazeny keře k jednotlivým chodníčkům v počtu přes 300 kusů.
2018 – střechy ve Zručském dvoře - provedla se pokládka nových střešních tašek nad sklenářstvím
a Country barem ve Zručském dvoře.
Revitalizace zeleně – v letech 2013 - 2014 město zrealizovalo projekt obnovy zeleně v celém městě.
Projekt zahrnul nejen zámecký park a lesopark, ale i Sad Míru, parčík vedle hotelu, Pohoří,
Malostranské náměstí a další lokality. Projekt byl zaměřen na výsadbu a výměnu zeleně. Ošetřením
prošly desítky stromů a v souhrnu se vysázelo 8 130 nových stromů a keřů. V letech 2018 - 2019 pak
město zrealizovalo II. etapu revitalizace zeleně, kdy bylo vysázeno 300 stromů. Celkově se řešilo 14
samostatných částí na pozemcích města: Náměstí MUDr. J. Svobody, Sídliště Slunný vrch, Mateřská
škola Pohoří, Základní škola Pohoří, Sídliště Poštovní, Náměstí Míru, Sídliště Sad míru, Dětské hřiště
Okružní, Mateřská škola Malostranská, DPS Lipová, Park Mistra Jana Husi, Zatáčky Kutnohorská, Niva
Sázavy a DPS Ke Stadionu. V rámci projektu došlo k ošetření stromové zeleně představující kostru
zeleně ve městě, tím se stabilizovala na stanovištích. Díky tomu se zajistila bezpečnost stromů
v zastavěném území a zvýšila se jejich životnost. Zůstane tak zachován biotop řady druhů živočichů.
V rámci výsadeb přibylo několik tisíc stromů a keřů, které doplnily stávající zeleň, a zaplnily místa, kde
dnes stromová a keřová zeleň chyběla úplně. Do budoucna tak vznikne na řadě míst nový biotop pro
mnoho druhů ptáků a drobných savců.
Co se týká kvality ovzduší, ta je ve městě poměrně příznivá. Na území města není evidována žádná
vyšší koncentrace hlavních sledovaných znečišťujících látek SO2 či NO2.
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1.1.6.6

Snižování energií

V základní škole Na Pohoří, základní umělecké škole a sportovní hale proběhla v roce 2018 instalace
senzorů na měření CO2, vlhkosti a teploty. Detaily jsou uvedeny v kapitole o školství a vzdělávání
u popisu škol. Město se dále systematicky zaměřuje na zateplování svých objektů. V roce 2019 bylo
dokončeno zateplení městských bytových domů.

1.1.7 Správa obce
1.1.7.1

Obecní úřad, komunikace s občany

Město Zruč nad Sázavou patří administrativně pod ORP Kutná Hora a náleží pod Středočeský kraj.
Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Kutná Hora.
Zastupitelstvo města má 15 členů, starosta je dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce. Rada města má
pak 5 členů. Město má k 30. 6. 2020 celkem 59 zaměstnanců (včetně zaměstnanců v terénu).
Obrázek 4 - Organizační struktura městského úřadu (v roce 2020)

Starosta

Tajemník

Kancelář
starosty

Odbor
ekonomický

Odbor
stavebního
úřadu,
územního
plánování
a životního
prostředí

Odbor
vnitřních
věcí

Odbor
kultury,
školství
a sportu

Technické
služby
a správa
majetku

Městská
policie

Zdroj: Městský úřad Zruč nad Sázavou
Město zřídilo následující příspěvkové organizace či služby:
-

Základní škola na Pohoří, Mateřská škola na Pohoří, Mateřská škola Malostranská, Základní
umělecká škola, Pečovatelská služba, Dům s pečovatelskou službou, Dům s podporovaným
bydlením
Město dále zřizuje:
-

finanční výbor, kontrolní výbor, osadní výbor Nesměřice, osadní výbor Želivec, osadní výbor
Dubina, komisi k projednávání přestupků, bytovou komisi, spolek pro občanské záležitosti,
povodňovou komisi, inventarizační komisi, školskou radu - ZŠ Zruč nad Sázavou, redakční
radu Zručských novin

Město obhospodařuje prostřednictvím příspěvkových organizací své budovy, městské lesy
a záležitosti technického rázu (zeleň, sběrný dvůr, sportovní areály aj.). Pod správu města Zruč nad
Sázavou dále patří zámek, infocentrum, Vodácké muzeum, Spolkový dům, Sportovní hala, městská
knihovna a Sbor dobrovolných hasičů.
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Za účelem informování o životě ve městě město vydává Zručské noviny, které vycházejí jednou
měsíčně v rozsahu 6 - 12 stran a nákladu 2400 výtisků. Pro občany města jsou distribuovány zdarma
do poštovních schránek, několik desítek výtisků je k dispozici volně u prodejců a na infocentru města.
Co se týká dalších komunikačních kanálů, město má své webové stránky. Na stránkách lze najít
mnoho potřebných informací a kontaktů a rovněž tam město zveřejňuje aktuální příspěvky či
upoutávky na kulturní akce či zajímavé události. Město má i svoji facebookovou stránku, kde
najdeme základní informace o městě a aktuální příspěvky.
Pro lepší komunikaci s občany pak město začalo v roce 2019 používat aplikaci Mobilní rozhlas aneb
nová komunikace s občany. Tato nová komunikační platforma plně nahradí dosavadní rozesílání info mailů. Občané budou dostávat upozornění na blížící se nebezpečí, blokové čištění, odstávky, poruchy
a výpadky energií, ankety, pozvánky na akce pro rodiny, kulturní a sportovní akce přímo do jejich
mobilu či mailu.
V letech 2019 - 2021 byl realizován projekt „Zvýšení efektivity veřejné správy ve Zruči nad Sázavou“ předmětem projektu je vytvoření souboru nástrojů pro efektivní výkon veřejné správy a nastavení
moderní otevřené obce reagující na nové trendy, a to jak v oblasti strategického řízení, tak v oblasti
komunikace s veřejností. Výstupem projektu je tento strategický plán a tyto koncepční dokumenty:
pasport dopravního značení, pasport zeleně, pasport veřejného osvětlení, pasport mobiliáře,
koncepce rozvoje cestovního ruchu, energetická koncepce a komunikační strategie. Dokumenty jsou
v elektronické podobě k dispozici na webových stánkách města.

1.1.7.2

Bezpečnost

Město Zruč nad Sázavou zřídilo Městskou policii, kde v současné době pracuje sedm strážníků, kteří
zajišťují nepřetržitý provoz. Přes den slouží jeden strážník a přes noc slouží dva. Dále město využívá
možnost ze zákona a zřizuje přestupkovou komisi, která řeší spory na území obce. Spory se převážně
týkají veřejného pořádku a občanského soužití. Lidé tak nemusí dojíždět do Kutné Hory.
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další
úkoly stanovené zákonem. Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování
pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí
se na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, podílí se na prevenci kriminality
v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhaluje
přestupky a jiné správní delikty. Kromě toho má na starosti mimo jiné i výjezdy na signály pultu
centralizované ochrany, výjezdy na signály Humanitárního sdružení Život Plus, odchyt a hubení
obtížného hmyzu nebo výuku dopravní výchovy.
Ve městě působí též obvodního oddělení Policie ČR. To má na starosti nejen Zruč nad Sázavou, ale
i oblast od Vlastějovic po Kácov, tedy zhruba 100 km2. V tuto chvíli probíhají jednání, zdali oddělení
nezrušit. Hlavními důvody pro zrušení je personální podstav místního oddělení, nízká kriminalita ve
městě a okolí a uskutečňování nové koncepce (zároveň optimalizace) služby Policie ČR v kraji –
prvosledové hlídky, které by měly vést k větší přítomnosti policie v terénu. Poslední zprávy jsou
takové, že se prozatím obvodní oddělení státní policie rušit nebude. Kombinace přítomnosti státní
a městské policie je jedním z důvodů poklesu kriminality ve Zruči nad Sázavou a okolí. Většinu
trestných činů tvoří majetková trestná činnost. Ve městě se nenachází sociálně vyloučená oblast, kde
by byly větší problémy s bezpečností. V tomto ohledu je možno za riziková místa označit prostranství
s větší koncentrací obyvatel. Mezi tyto je možno zařadit náměstí Míru, náměstí MUDr. J. Svobody,
zámecký park, prostranství u obchodních domů Tesco a Penny market.
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Tabulka 18 (vlevo) - Počet všech trestných činů v katastru Zruč nad Sázavou
Tabulka 19 (vpravo)- Obvodní oddělení policie (dále jen OOP) Zruč n. S. – statistika kriminalit
Rok

Počet všech trestných činů
v katastru Zruč nad Sázavou

OOP Zruč nad Sázavou

2015

2016

2017

2018

2002

127

Počty trestných činů

66

49

44

33

2003

94

Počty přestupků

1201

743

730

487

2005

72

Z toho přestupky proti 140
BESIPu

110

121

79

2006

77

2012

85

2013

77

2017

54

2018

56

Zdroj: Zručské noviny č.10/2019

Každý rok v posledních patnácti letech se stalo maximálně deset násilných trestných činů, z nichž
většinu tvoří výtržnictví pod vlivem alkoholu. Za rok 2018 a devět měsíců roku 2019 se stalo
dohromady pět násilných trestných činů.
Město Zruč nad Sázavou pro větší zajištění bezpečnosti spustilo v roce 2020 kamerový systém, který
pomůže monitorovat riziková místa. Policie by ho měla mít i v mobilní podobě.
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1.1.7.3

Vazby obce a podíly města Zruč nad Sázavou v jiných společnostech

Město Zruč nad Sázavou je akcionářem Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s. (dále jen
„VHSKH“) která se stará o vodovody a kanalizace v kutnohorském kraji. Největším akcionářem je
Kutná hora (necelých 50 %), Zruč nad Sázavou vlastní 6,74 % na základním kapitálu. Vydělané peníze
se vrací do vodovodů a kanalizací. https://vhskh.cz/
Dále je město členem EKOSO, svazek obcí, který je jediným společníkem společnosti EKOSO Trhový
Štěpánov, s.r.o. Ve svazku obcí je registrováno 47 obcí. Svazek obcí vlastní a provozuje skládku
odpadů a kompostárnu (prostřednictvím s.r.o.). Vydělané peníze se vrací v současné době do skládky.
www.ekoso.cz
Město Zruč nad Sázavou je akcionářem ve společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., kterou celkově
vlastní 64 akcionářů (obcí), kdy Zruč má podíl 0,3 % ze základního kapitálu společnosti. Úpravna vody
Želivka je vodárenský komplex budov a technologických zařízení, které slouží k úpravě surové vody
z vodního zdroje Želivka - vodní nádrže Švihov. Vodárenský komplex zahrnuje čerpací stanici surové
vody, úpravny vody a štolový přivaděč pitné vody. Dceřiná společnost Želivská provozní a.s. pak
vodárenskou soustavu provozuje. http://www.zelivskaprovozni.cz/
Dále je město akcionářem s malým podílem ve společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.
https://www.vakhb.cz/.
Zruč nad Sázavou patří do mikroregionu Posázavský kruh (http://www.posazavskykruh.cz/). Jedná se
o sdružení osmi obcí: Dolní Pohleď, Horka II., Chabeřice, Kácov, Pertoltice, Řendějov, Vlastějovice
a Zruč nad Sázavou. Důvodem vzniku mikroregionu byl především zájem spolupracovat při řešení
aktivit přesahující hranice jedné obce a prosazování společných zájmů. Mikroregion vznikl za účelem
vytvoření koncepce strategického rozvoje mikroregionu, podpory strategického plánování,
zabezpečení trvale udržitelného rozvoje venkovského prostředí, zlepšení životních podmínek
místních obyvatel a zajištění přístupu k dotačním titulům. Datum vzniku: 4. 4. 2002. V současnosti má
toto sdružení spíše formální charakter.
Dále město patří do sdružení MAS Lípa pro venkov z.s. (http://www.lipaprovenkov.cz/). Spolek
sdružuje zástupce obcí, podnikatelů a neziskových organizací, kteří jsou odhodláni působit
ve prospěch kvality života na venkově. Sdružení působí v západní části okresu Kutná Hora na území
pěti spojených mikroregionů a zahrnuje celkem 66 samostatných obcí o rozloze 640 km s 29 600
obyvateli.

1.1.8 Hospodaření města1
Úvod do finančního hospodaření
Při posuzování finanční kondice obce, městyse nebo města je nutné si uvědomit, že rozpočet je
složen z příjmů a výdajů. Příjmy se dělí na ty, které se každoročně opakují (tzv. běžné příjmy), to jsou
veškeré příjmy, vyjma kapitálových příjmů (prodejů majetku) a investičních dotací. Výdaje je možné
dělit podobně. Výdaje, které obec/městys/město musí každý rok vynaložit na provoz (běžné nebo též
provozní výdaje, paralela ke státnímu rozpočtu, kde se nazývají mandatorními a quasimandatorními
výdaji). Běžné výdaje musí samospráva vydat ze zákona nebo jimi financuje své provozní aktivity
(údržba města nebo obce, provoz příspěvkových organizací, organizačních složek, úřadu apod.).

1

Zdroj: Luděk Tesař, Cityfinance: Střednědobý výhled rozpočtu města Zruče nad Sázavou s analýzou financí
a ratingem ze dne 25. 02. 2020
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Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji nazýváme provozní saldo (to jsou prostředky, které
zbývají samosprávě po úhradě provozu z běžných příjmů k „volnému“ rozhodování). Vedle běžných
výdajů existují také investice (kapitálové výdaje). Kapitálové výdaje jsou nárazové výdaje většinou na
rozvoj a větší opravy. Rozdíl mezi veškerými příjmy a veškerými výdaji uskutečněnými od 1. ledna do
31. prosince daného roku (tzv. rozpočtového roku) se nazývá saldo rozpočtu. Provozní saldo
rozpočtu je ale jiný a mnohem důležitější údaj než samotné saldo rozpočtu. Když totiž existuje
deficitní rozpočet, znamená to, že obec/městys/město realizovalo daný rok více výdajů než příjmů,
ale deficit může být pokryt z úspor z předchozích let, z dotací, které dorazí až následující rok, úvěrem
apod. Avšak záporné provozní saldo může znamenat vážnou situaci, kdy obec/městys/město již nemá
dostatek pravidelných příjmů na úhradu samotného provozu (běžných výdajů).

1.1.8.1

Finanční analýza města

Tabulka 20 - Na čem závisí příjmy a výdaje samosprávy

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že samospráva může řídit finance především skrze výdaje. Proto
stav a vývoj financí bude vždy záviset především na stavu příjmů daného vnější ekonomikou, počtu
obyvatel a podnikatelů a hlavně na politice samosprávy na straně výdajů.

Vývoj počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců pracujících v katastru Zruče s vybranými dopady do
daňových příjmů
Tabulka č. 21 níže ukazuje vývoj počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců pracujících v katastru Zruče
s vybranými dopady do daňových příjmů (údaje za období 2004 – 2018).

Zdroj: Městský úřad Zruč nad Sázavou
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Počet obyvatel města poslední dobou mírně rostl. Na počtu obyvatel závisí většina příjmů města
(daňové příjmy). Za 4 roky od roku 2015 do 2018 přibylo 31 obyvatel (+0,7 %), s tím souvisel aktuální
roční dopad více než +0,5 mil. Kč do daňových příjmů města. Za 10 let byl výsledkem nadále úbytek
o cca 260 obyvatel a s tím souvisel negativní dopad -4,5 mil. Kč do ročních daňových příjmů. Na
obyvatele připadalo v roce 2019 celkem 17 tis. Kč daňových příjmů (rok před tím to bylo 16 tis. Kč).
Dlouhodobý úbytek obyvatel se ve městě dařilo utlumit.
Počet zaměstnanců, kteří mají v katastru města místo výkonu práce se za poslední 4 roky sledovaného
období výrazně zvýšil, přibylo 295 zaměstnanců (+14,8 %). Na území města bylo v roce 2018 evidováno
celkem 2 290 zaměstnanců, což přináší ročně do příjmů města sice „pouze“ cca 1,1 mil. Kč, ale ukazatel
má výrazný sociální rozměr. Dle počtu zaměstnanců se stanovuje malý podíl města na výnosu daně
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Rok 2011 byl rokem, kdy Český statistický úřad prováděl sčítání lidu, domů a bytů. Ze sčítání lidu se
vychází při stanovení počtu obyvatel pro rozdělování sdílených výnosů daní dle zákona č. 243/2000 Sb.,
o Rozpočtovém určení daní (tzv. „RUD“). Počet žáků ve školských zařízeních města (MŠ a ZŠ) je údaj, na
kterém po novele RUD od roku 2013 záleží část daňových příjmů. Město vykazovalo 602 žáků v roce
2018, což bylo o 14 více než v roce 2015 (+2,4 %). Dle kritéria počtu žáků město inkasovalo v roce 2019
cca 9,3 mil. Kč s tím, že se začínalo v roce 2013 na cca 4,2 mil. Kč. Příjmy na žáky navýšil růst
ekonomiky, a zejména novela tzv. RUD v roce 2018, která způsobila, že město může počítat výhledově
s částkou cca 15,5 tis. Kč na žáka. To znamená, že zdroje města na financování školství jsou poměrně
dobře zajištěny. Vzhledem k jistotě příjmů na žáky jsou investice do městských škol a školek zároveň
finančně výhodnější. Školy včetně školek jsou přesto závislé hlavně na dotacích státu. Rolí města je
především péče o svěřený majetek školského zařízení.
Závěr: Není pochyb o tom, že Zruč výrazně prosperovala, máme tím na mysli, že výrazně přibylo
zaměstnanců pracujících v katastru města, přibylo také žáků, a i když z dlouhodobého hlediska stále
klesal počet obyvatel, pokles počtu obyvatel se poslední roky zastavil a obyvatel mírně přibylo.
Saldo rozpočtu
Saldo rozpočtu vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za daný rok. Deficity jsou přirozenou součástí
rozpočtu města v situaci zvýšených výdajů například na investice a opravy a říkají, že ten daný rok
město realizuje více výdajů než příjmů, což je přirozené zejména, když město investuje. Přebytky
období deficitů vyrovnávají. Svou roli zde hraje také řešení cash flow (tok příjmů a výdajů v čase) mezi
roky, zejména v období projektů větších investičních dotací. Město obvykle střídáním deficitů
s přebytky „finančně dýchá“. Podrobný vývoj salda rozpočtu znázorňuje graf č. 10 a tabulka č. 22.
Celková bilance rozpočtu ukazuje, že za poslední 4 sledované roky existoval přebytek cca 26 mil. Kč
a za 10 let byl docílen přebytek 47 mil. Kč. Město hospodařilo přebytkově.
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Graf 10 - Vývoj salda rozpočtu města Zruče nad Sázavou za období 1997 - 2019

Zdroj: www.citifinance.cz

Příjmy a výdaje města
Tabulka 22: Vývoj vybraných ukazatelů příjmů a výdajů města Zruče nad Sázavou za období 2005 2019 (v tis. Kč)

Zdroj: www.citifinance.cz
Celkové příjmy a výdaje města z dlouhodobého pohledu rostly a byly výrazně ovlivněny dotacemi
a nárazově i kapitálovými příjmy (např. rok 2008). Historicky byly příjmy a výdaje ovlivňovány také
následujícími vnějšími faktory. V roce 2001 se nejvíce změnilo RUD tzv. velkou novelou. V roce 2003
vznikly obce s přenesenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem, v roce 2005 se změnilo
financování školství. Následovaly dopady finanční krize po roce 2009, v roce 2012 došlo
k přesměrování transferů sociálních dávek mimo rozpočty větších měst na úřady práce. Lepší vývoj
daňových příjmů zajistila městu novela tzv. RUD v roce 2013, kdy pozitivně působil přesun příspěvků
na žáky do daňových příjmů a dále též výrazně zapracoval dobrý vývoj ekonomiky ČR posledních let.
Novely RUD v roce 2017 a 2018 byly v režii pro města a obce posíleného RUD sdílených daní.
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Struktura příjmů vykazovala výrazné posílení a udržení stability. Význam dotací klesal a stabilita
příjmů je opřena především o daňové příjmy, které výrazně rostly. Dominantní role daňových příjmů
je stěžejním faktorem pro budoucnost příjmů města.
Daňové příjmy tvořily v roce 2019 celkem 68 % všech příjmů (cca 3/4).
Nedaňové příjmy města představovaly v roce 2019 předběžně 15 % všech příjmů ve výši cca 18 mil.
Kč. Dlouhodobě spíše stagnovaly. Nedaňové příjmy byly zajímavým doplňkem příjmů města, protože
nereagují tak citlivě na vývoj ekonomiky jako daňové příjmy a nejsou závislé na byrokratickém
systému dotací.
Dotace představovaly v roce 2019 cca 15 % příjmů s částkou 18 mil. Kč, z toho cca 4,4 mil. Kč
investiční dotace, zbytek neinvestiční dotace, včetně cca 4 mil. Kč na přenesený výkon státní správy.
Mimořádné příjmy (míněno kapitálové příjmy a investiční dotace) za poslední sledované 4 roky od
roku 2016 do roku 2019 činily cca 48 mil. Kč, z toho necelých 35 mil. Kč byly investiční dotace
a zbytek kapitálové příjmy. Město za stejné období investovalo více než 117 mil. Kč. Za poslední
sledované 4 roky mimořádné příjmy kryly cca 41 % investic města. Vývoj mimořádných příjmů
znázorňuje graf č. 11.
Graf 11: Vývoj mimořádných příjmů Zruče nad Sázavou za období 2003 - 2019

Zdroj: www.citifinance.cz
Investiční aktivita města byla téměř každý rok poměrně vysoká. Specifikem města je silná vazba
investic na investiční dotace. Přesto přirozeně výrazně poklesl význam investičních dotací co do
objemu i podílu ke krytí investic. Dotační management dociloval výborných výsledků, kdy za
sledované 4 roky dotace kryly cca necelou 1/3 investic. Přesto je třeba dotace vnímat jako doplněk.
S ohledem na rychlé zdražování prací a cen ve stavebnictví se na dotace velmi často nevyplatí čekat či
absolvovat a překonávat vysoké administrativní a jiné požadavky. Investice a jejich krytí za období
2003 – 2019 znázorňuje graf č. 12.
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Graf 12: Investice a jejich krytí z dotací a vlastních zdrojů Zruče nad Sázavou

Zdroj: www.citifinance.cz

Vývoj struktury výdajů Zruče nad Sázavou a finanční schopnost udržovat si dosavadní majetek
Zruč dokázala od roku 2012 zásadně zlepšit vlastní prostor k investicím a opravám i po zohlednění
nutné reprodukce majetku (viz graf č. 13, zelený sloupcový). Lze zjednodušeně říci, že do roku 2015
město fakticky stěží generovalo dostatek financí na údržbu svého majetku. Po roce 2016 již městu
zbývalo z běžných příjmů po odpočtu provozních výdajů bez oprav a odpočtu nutné reprodukce
majetku běžně cca 6 až 9 mil. Kč (v roce 2019 to bylo již 16 mil. Kč). Podstatná informace je z toho ta,
že město má dostatečnou finanční kondici na údržbu, opravy a modernizace svého majetku.
Výhledově však není možné zcela bez rizika budoucího chátrání budovat větší úplně nový majetek.
Vždy je podstatné, jak se akce k majetku dotknou provozních výdajů a jak zvýší odpisy, jinak řečeno,
jak objemově a provozně náročný majetek město má a co vybuduje (pořídí), a také jak efektivně řídí
provozní výdaje.
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Graf 13: Očištěné běžné výdaje a prostor, který městu zbýval po odpočtu odpisů (reprodukce) v tis.
Kč

Zdroj: www.citifinance.cz
Graf níže znázorňuje vývoj a strukturu výdajů města Zruč nad Sázavou za posledních přibližně 20 let.
Hlavním rizikem růstu běžných výdajů byly platy (vliv většinově mimo město, plynoucí především
z nařízení vlády ČR) a celkový růst běžných výdajů dosud město zvládalo velmi dobře korigovat.
Graf 14: Vývoj a struktura výdajů v tis. Kč

Zdroj: www.citifinance.cz

Provozní saldo města Zruč nad Sázavou
Jeden z klíčových údajů pro sledování finančního zdraví města je za normálních okolností ukazatel
provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy (včetně neinvestičních
dotací) a běžnými výdaji. Za běžné příjmy označujeme všechny příjmy vyjma kapitálových příjmů
(prodejů majetku) a investičních dotací. Běžné výdaje jsou výdaje na běžný provoz a údržbu včetně
obnovy majetku (neinvestiční opravy). Jsou to tedy všechny výdaje vyjma investic. Provozní saldo
hospodaření znamená fakticky vlastní finance, které ročně zbývají na „volnou útratu“, tedy na
investice, ale také na budoucí reprodukci majetku, na splátky dluhů či na úspory, a tedy tvorbu
rezerv. Provozní saldo vyjadřuje jakousi „roční finanční sílu“ samosprávy, a tedy ročně potenciál pro
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investice, ale také pro obnovu majetku samosprávy, splácení dluhů na tvorbu finančních rezerv apod.
Ale je snižováno opravami, ty provozní saldo zkreslují.
Zlepšování provozního salda bylo pro města Zruč nad Sázavou výborným výsledkem. Město
docilovalo běžně částky provozního salda nad 20 mil. Kč, rok 2019 celkem téměř 30 mil. Kč, což byl
skvělý výsledek, který představoval 26 % běžných příjmů (republikový průměr za rok 2019 byl 27 %).
Celkově lze vyhodnotit provozní saldo jako skvělé s dobrým trendem. Podrobně v grafech a tabulce
dále níže.
Graf 15: Vývoj provozního hospodaření Zruče nad Sázavou

Zdroj: www.citifinance.cz
Tabulka 23: Vývoj provozního salda Zruče nad Sázavou

Zdroj: www.citifinance.cz

Financování obnovy a budování majetku města Zruč nad Sázavou
Do obnovy majetku města směřoval značný objem financí. Majetek města, přesněji jen stavby
představují z rozvahy cca 646 mil. Kč (v roce 2012 to bylo cca 592 mil. Kč), to bez majetku
v organizacích, případně společnostech. Samotné město potřebuje aktuálně na reprodukci
dlouhodobého majetku typu staveb ročně alespoň cca 21 mil. Kč. Skutečná potřeba bude s jistotou
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vyšší neb účetnictví v případě veřejné správy bohužel neodráží skutečnou hodnotu, a hlavně stav
majetku. Odpisy mohou být také sníženy tak, že jsou časově více rozloženy a vybraný majetek svěřen
do organizací, které jsou závislé na finančních zdrojích města. Obnova majetku města je vždy
vícezdrojová a realizuje se především třemi způsoby: způsobem běžných výdajů, investicemi nebo
příspěvky na obnovu majetku organizacím, případně společnostem města (investičními
i neinvestičními). Do obnovy majetku města směřovaly opravy a investice (vyplývá z dalšího grafu).
Červená čára představuje odpisy, tedy minimální potřebnou částku na obnovu majetku z účetnictví,
modře jsou opravy a udržování (bez oprav realizovaných příspěvkovými organizacemi, případně
obchodními společnostmi) a bílé sloupce jsou investice. Za poslední sledované 4 roky od roku 2016
do roku 2019 město vynaložilo do majetku samo přímo cca 144 mil. Kč (cca 117 mil. Kč investicemi a
zbytek opravami). Na pouhou reprodukci by dostačovalo cca 81 mil. Kč. Přístup města k zajištění
financí na reprodukci a budování majetku byl výborný.
Graf 16: Financování obnovy a budování majetku Zruče nad Sázavou v tis. Kč

Zdroj: www.citifinance.cz

Finanční kondice města Zruč nad Sázavou
Nyní zohledníme opravy, které konečně přičteme k provoznímu saldu (rozdíl běžných příjmů
a běžných výdajů) a dostaneme tak celkovou výši roční finanční kondice města, viz grafy dále
(s vyjádřením splátek dluhů). Od roku 2012 došlo k výbornému trendu a zásadnímu zlepšení finanční
kondice z hodnoty necelých 13 mil. Kč na částky přes 25 mil. Kč. Rok 2019 uzavřel na výborné
hodnotě bezmála 37 mil. Kč (celkem téměř cca 30 mil. Kč provozní saldo a zbytek opravy). To byly
peníze z ročních běžných příjmů, které mohla samospráva po úhradě provozu nasměrovat do oprav,
investic a na splátky dluhů nebo do rezerv.

Strategický plán rozvoje města Zruč nad Sázavou 2021 – 2031
53

Graf 17: Provozní saldo + opravy a udržování s vyjádřením splátek dluhů a účtů v tis. Kč ve Zruči

Zdroj: www.citifinance.cz

Graf 18: Provozní saldo a opravy a udržování v tis. Kč ve Zruči nad Sázavou

Zdroj: www.citifinance.cz
Rozdíl mezi celkovými běžnými příjmy a běžnými výdaji sníženými o opravy byl v roce 2019 výborných
33 % běžných příjmů (za výborný docilovaný výsledek v ČR bývá považováno běžně právě cca 33 %).
Ukazatel vyjadřuje podíl z běžných příjmů po úhradě provozu, který zbýval samosprávě
k rozhodování.
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Graf 19: Celkový okamžitý finanční potenciál samosprávy v tis. Kč (provozní saldo po úhradě splátek
úvěrů + stav na bankovních účtech předchozího roku + opravy a udržování).

Zdroj: www.citifinance.cz
Zruč nad Sázavou docilovala poslední roky nejlepšího finančního potenciálu ve své historii.
Krásně je na dalším grafu vidět velice příznivý fakt zvýšených oprav a investic města. Město
i s ohledem na rozumné rezervy na účtech dosud dlouhodobě více méně naplno využívalo svůj
finanční potenciál k rozvoji.
Graf 20: Stavy na bankovních účtech vs. opravy a investice Zruče nad Sázavou

Zdroj: www.citifinance.cz
Co se týká výše rezerv na účtech, Zruč si držela vždy rozumnou výši (ani málo ani moc). Celkem k 31.
12. 2019 se udržely rezervy na účtech cca 31 mil. Kč. Město dle rozpočtu plánuje zapojit většinu
rezerv do výdajů, ale skutečnost bude nejspíše mnohem vyšší než plánovaných 4,5 mil. Kč, a to
s ohledem na rezervy v příjmech na straně provozních dotací a ve výdajové části rozpočtu. Finanční
likvidita města je dle rozpočtu malinko napjatější, ale lze ji kdykoliv zvýšit.
Zruč měla na konci roku 2019 již pouze velmi nízký dluh 19 mil. Kč. Dlouhodobé pohledávky měla
Zruč nízké a pouze za transfery, proto nehrají významnější roli ani ve výhledu.
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Závěr finanční analýzy města
Finanční zdraví Zruče nad Sázavou hodnotíme aktuálně nejvyšší možnou známkou A+A+ (první číslo
finanční kondice, druhé momentální stav financí). Tuto známku opíráme zejména o:
• A+ (výbornou s plusem za trend) finanční kondici města opíráme především o trend a výsledky
provozního salda. Zruč prosperovala. Městu se podařilo po delším období zastavit úbytek obyvatel
a mělo velmi příznivý vývoj v přírůstku počtu zaměstnanců pracujících v katastru města. Město
dokázalo posílit svou schopnost finančně zajistit reprodukci a obnovu svého majetku a od roku 2016
je schopné zajistit finance na údržbu, modernizaci a obnovu svého majetku. Zruč dokázala velmi
efektivně získávat dotace. Vazba města v rozvoji na dotace se přirozeně snížila a město je schopné
v daleko větší míře zajišťovat velkou část rozvoje ze svých příjmů. Město dokázalo dlouhodobě
využívat svůj finanční potenciál k rozvoji a bylo velmi aktivní v oblasti investic a oprav.
• A+ (výborný s plusem za zapojení financí do rozvoje) stav financí zakládáme na velmi nízkém dluhu,
optimálních rezervách (nikoliv přemrštěných). Rezervy město zachovávalo jak na účtech, tak
v rozpočtu používá rezervy v příjmové i výdajové části. Finanční likvidita je dle rozpočtu o něco slabší,
ale lze ji dle potřeb výrazně navýšit. Velmi vysoce oceňujeme vyšší výdaje na investice i opravy
a zapojení kapitálu do rozvoje města (město nehromadí nadbytečně finance).
Obrázek 5: Rating - hodnocení finančního zdraví Zruče nad Sázavou

Zdroj:www.citifinance.cz
Zruči zbývalo z běžných příjmů po úhradě provozu vyjma oprav v roce 2019 cca 37 mil. Kč (v tom cca
30 mil. Kč provozní saldo, zbytek opravy). Z této částky město zajistilo cca 7 mil. Kč na úhradu dluhů
a průměrně by mělo být použito alespoň 21 mil. Kč ročně na reprodukci dosavadního majetku města.
Rezervy města uzavíraly na cca 31 mil. Kč a zůstatek dluhů k 31. 12. 2019 byl cca 19 mil. Kč.
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Tabulka 24: SWOT analýza financí města (řazeno dle významu sestupně).

Zdroj: www.citifinance.cz
Rizika pro finance města posilují, zejména vnější hrozby, zdražování provozu a investic. Jsou tu rizika
s ohledem na růst cen především platů, energií, stavebních prací apod. Je třeba počítat s tím, že tlaky
na růst provozních výdajů příliš nepoleví, ale naopak růst běžných příjmů, zejména daňových,
rozhodně zvolní. Jistým rizikem je také nedostatek kvalitních dodavatelů a zaměstnanců na trhu.
Budování a rozvoj infrastruktury pro podnikání a bydlení a investice do technologií a modernizace
mohou hrozby výrazně snížit.
Příležitosti vidíme v pokračování příprav a realizace rozumných a dosažitelných oprav a investic do
modernizace dosavadního majetku a střízlivé budování infrastruktury města. Bezpečné jsou investice
zejména do infrastruktury k bydlení, školství, ale rozumné jsou jakékoliv investice zlepšující
infrastrukturu a podmínky pro podnikání a bydlení.
1.1.8.2

Střednědobý výhled rozpočtu

Zruč dostojí svým dosavadním dlouhodobým závazkům. Pro střednědobý výhled rozpočtu je
výchozím rok 2021 (dle zákona) a je koncipován do roku 2025 (na 5 let). Ve výhledu zohledňujeme
rostoucí finanční rizika, jako je stagnace ekonomiky a růst provozních výdajů, platů atd.
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Tabulka 25: Střednědobý výhled rozpočtu Zruče nad Sázavou – povinně zveřejňované informace

Zdroj: www.citifinance.cz

1.2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI MĚSTA
Na podzim roku 2019 proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli města Zruč nad Sázavou, které se
týkalo přípravy Strategického plánu rozvoje města na léta 2021–2031, kde byli občané vyzváni
ohodnotit aktuální situaci ve městě a vyjádřit se k dalšímu rozvoji. Občané města měli možnost
vyplnit dotazník prostřednictvím on-line formuláře či papírově a následně formulář odevzdat, a to na
několika místech. Podařilo se posbírat 594 dotazníků, což představuje asi 15 % obyvatel s trvalým
bydlištěm ve Zruči nad 15 let, což je vynikající výsledek, a můžeme výsledky hodnotit jako
reprezentativní. Z toho 296 občanů vyplnilo formulář elektronicky a 298 osob formulář odevzdalo
fyzicky. Kompletní výsledky dotazníkového šetření včetně komentářů jsou uveřejněny na webu
města. Kromě občanů města byli osloveni i žáci ze základní školy. Na otázky jsme se ptali žáků
základní školy v rozmezí od 3. do 9. třídy, toto šetření proběhlo v roce 2020 a celkem vyplnilo
dotazník 294 žáků. Souhrnné výsledky nalezneme jako přílohu č. 5 ke strategickému plánu.
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PŘÍLOHY
SPRM - Příloha č. 1 – Budovy a stavby ve vlastnictví města Zruč nad Sázavou

Informace platné k 1. 10. 2020
Rok výstavby
či celková
rekonstrukce Poznámka

Budovy/stavby

Adresa

Dům čp. 767 - SPOJOVACÍ ul./65,66

Spojovací 767, 765, 766 196..

nájemní byty

Dům čp. 770 - PRŮBĚŽNÁ ul./769/

Průběžná 770, 769

196…

nájemní byty

Dům čp. 773 - PRŮBĚŽNÁ ul./71,72

Průběžná 773, 771, 772 196..

nájemní byty

Půdní vestavby I - Průběžná

1997

nájemní byty

Půdní vestavby II - Spojovací

2003

nájemní byty

Zručský dvůr byty I

Zručský dvůr 154

2001

nájemní byty

Zručský dvůr byty II

Okružní 1115

2015

nájemní byty

Dům s peč. službou čp. 1035

Ke stadionu 1035

1997

nájemní byty

Dům s podporovanými byty za hotelem

Mládeže 591

2006

nájemní byty

Škola pod Farou čp. 10

Pod Farou 10

1840

vlastní nevyužito

Budova Jídelny čp.401+VS

5. května 401

1999

užívá příspěvková
organizace

Budova MŠ NA POHOŘÍ+VS

Na Pohoří 574

2001

užívá příspěvková
organizace

Budova ZŠ NA POHOŘÍ + VS

Na Pohoří 575

2001

užívá příspěvková
organizace

Budova ZUŠ

Na Pohoří 575

2011

užívá příspěvková
organizace

MŠ II. Malostranská ul.

Malostranská 123

2012-16

užívá příspěvková
organizace

Areál "Zručského dvora" - ostatní objekty

Zručský dvůr 1120

1892

pronajímáme

ZD - vodáctví objekt D

Zručský dvůr 1118

2015

vlastní

ZD - veřejné WC

Zručský dvůr 1119

2018

vlastní

Tržnice ve Zručském dvoře

Zručský dvůr 154

2016

vlastní

Zámek - 1

Zámek 1

2006-15

vlastní

Špýchar u zámku

Zručský dvůr 1123

2015

vlastní

Sportovní hala

Na Pohoří 575

2002

vlastní

Spolkový dům - 510

5. května 510

2012

vlastní
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Kulturní dům Dubina čp. 42

Dubina 42

2016

vlastní

Kulturní dům Želivec čp. 43 (bývalá škola)

Želivec 43

2018-19

vlastní

Kulturní dům Nesměřice - 59

Nesměřice 59

2013

vlastní

KOTELNA - Centrum soc. služeb - dvě
budovy
nám. Míru 597

2007,2011

zápůjčka

Požární zbrojnice Nesměřice

Nesměřice 60

19..

vlastní

Požární zbrojnice Želivec

Želivec st. 63

19..

vlastní

Hasičská zbrojnice pod zámkem

Pod Hřbitovem 1134

2018

vlastní

Polyfunkční objekt na náměstí MUDr. J. náměstí MUDr J.
Svobody
Svobody 1081

2008

pronajímáme

Dům čp. 9 Zruč n.S. - MěP Zadákovic

1. máje 9

2000

část pronájem, část
vlastní

Závodní ambulance čp.585+ VS za hotelem

Lipová 585

19..

pronajímáme

Objekt technického zázemí u smuteční síně

p.č. 2356/16

19..

vlastní

Smuteční obřadní síň

p.č. 2356/16

1988

vlastní

Administrativně správní objekt TSSM - 1040 Na Úvoze 1040

2015

vlastní

Hala, dílny, garáže (staré TS)

19…

vlastní

Výměníková stanice 642 Poštovní - sklad

19…

vlastní

Kotelna plynová Na Výsluní

2016

pronájem ČEZ
Energo

Trafostanice v Sázavanu

19…

LDS

Sklad paliva u biokotelny

2004

pronájem ČEZ
Energo

Biokotelna v Sázavanu

2004

pronájem ČEZ
Energo

Veřejné osvětlení
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SPRM - Příloha č. 2 – Přehled hlavních investic města Zruč nad Sázavou od roku 2010
Orientační
náklady

Rok
dokončení Poznámka

Předmět investice

Typ investice

Rekonstrukce ulice Osvobození

komunikace

2,2 mil. Kč

2020

Chodníky Chabeřická a část Poštovní

komunikace

0,8 mil. Kč

2020

Přístavba WC u hasičárny v Nesměřicích

hasiči

0,6 mil. Kč

2020

Fasáda kulturního domu v Želivci

budovy

0,4 mil. Kč

2020

4,2 mil. Kč

2020

Rybník Na Rybárně
Oprava opěrné zdi za bývalou školou

budovy

1,2 mil. Kč

2020

Rekonstrukce ulice Na Kopečku

komunikace

0,6 mil. Kč

2020

Rekonstrukce ulice Nádražní

komunikace

1,3 mil. Kč

2020

Wifi4EU

IT

0,6 mil. Kč

2020

dotace EU

Pořízení kompostérů pro občany

odpady

1 mil. Kč

2019

dotace EU

Zateplení městských bytových domů

energetické úspory,
byty
10,5 mil. Kč

2019

dotace EU

Obnova veřejné zeleně II. etapa

zeleň

3,4 mil. Kč

2019

dotace EU

Rekonstrukce bývalé školy v Želivci
na spolkové zázemí

kultura

4,6 mil. Kč

2019

Rekonstrukce infocentra a WC na zámku

cestovní ruch

5 mil. Kč

2019

Oprava biokotelny

energetika

2,2 mil. Kč

2019

Komunikace v Chalupách v Nesměřicích

komunikace

0,6 mil. Kč

2019

dotace MMR

Komunikace Pardidubská

komunikace

1,5 mil. Kč

2019

dotace MMR

Rekonstrukce chodníků Na Výsluní

chodníky

1,7 mil. Kč

2019

Komunikace u staré školy Želivec

komunikace

0,6 mil. Kč

2019

dotace MMR

dotace MV,
Středoč. kraj

Tranzit pro hasiče

hasiči

0,9 mil. Kč

2019

Chodník u pošty a v Poštovní ulici

chodníky

0,5 mil. Kč

2019

Meteorologická stanice

smart city

0,3 mil. Kč

2019

Příjezdová komunikace k tenisové hale

komunikace

0,2 mil. Kč

2019

Výstavba komunikací Na Farském

komunikace

4,6 mil. Kč

2019

Oprava střech ZŠ a MŠ - I. etapa

školství

5 mil. Kč

2019

Modernizace sport. areálu za ZŠ - sektor
pro skok vysoký, obnova lajnování

sport

1,3 mil. Kč

2019

dotace MMR

Veřejné WC ve Zručském dvoře

cestovní ruch

3,2 mil. Kč

2018

dotace MMR
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Rekonstrukce školy Želivec - 1. etapa
(na spolkové zázemí)

kultura

2,1 mil. Kč

2018

Asfaltace - ulice Luční

komunikace

0,6 mil. Kč

2018

Asfaltace - ulice Na Skalách

komunikace

0,6 mil. Kč

2018

Chodník v Dubinské ulici

chodníky

0,4 mil. Kč

2018

Oprava hřbitovní zdi

památky

0,3 mil. Kč

2018

dotace MZE

Zručská cyklostezka II. etapa

cyklostezky

9,6 mil. Kč

2018

dotace EU

Parkoviště u nového hřbitova a u DPS

parkování

0,5 mil. Kč

2018

Parkoviště v Poštovní ulici

parkování

0,9 mil. Kč

2018

Asfaltace - komunikace u rybníku Želivec

komunikace

0,2 mil. Kč

2018

Kolový nakladač s teleskopickým ramenem technika

2,2 mil. Kč

2018

Parkoviště Na Pohoří

parkování

1 mil. Kč

2018

Ulice na Úvoze a parkoviště u hřbitova

komunikace

5 mil. Kč

2018

Hasičská zbrojnice

hasiči

7 mil. Kč

2018

Sportovní hala (osvětlení, lakování
palubovky, výsledková tabule, posezení u
bufetu)

sport

3 mil. Kč

2018

Slavnostní nasvícení kostela

památky

0,2 mil. Kč

2018

Veřejné osvětlení (ulice Nad Městem,
Severní, Na Farském - led svítidla)

VO

0,1 mil. Kč

2018

Rekonstrukce střech ve Zručském dvoře

budovy

0,9 mil. Kč

2018

Instalace herních prvků - Sad Míru,
ulice Poštovní, Lesní ulice

sport

1,3 mil. Kč

2018

Příběh řeky Sázavy - II. etapa vytvoření
expozice

cestovní ruch

0,2 mil. Kč

2018

Oprava lávky u stadionu

komunikace

1,4 mil. Kč

2018

Senzory na měření CO2, teploty, vlhka,
systém optimalizace spotřeby energie

smart city

0,8 mil. Kč

2018

Pořízení velkokapacitní požární
cisterny pro dobrovolné hasiče

hasiči

7,6 mil. Kč

2017

Mlhoviště ve školce Na Pohoří

školství

0,6 mil. Kč

2017

Traktor na údržbu města

technika

1,4 mil. Kč

2017

Mostek přes Ostrovský potok

komunikace

2,3 mil. Kč

2017

Veřejné osvětlení - dokončení (výměna
100 lamp)

VO

5,2 mil. Kč

2017

0,3 mil. Kč

2017

Obnova kapliček v Nesměřicích a Říční ulici památky
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dotace Středoč.
kraj

dotace MZE

Vysokozdvižná plošina pro TS

technika

2,8 mil. Kč

2017

Oprava pomníku Panny Marie

památky

0,2 mil. Kč

2017

dotace MZE
spolupráce se
Středoč. krajem

Rekonstrukce ulice Dubinská, Jiřická a 1.
máje

komunikace

1 mil. Kč

2017

Asfaltace komunikace ke mlýnu

komunikace

0,6 mil. Kč

2016

Oprava schodů u staré vodárny

chodníky

0,1 mil. Kč

2016

Oprava opěrné zdi ve Vyhlídkové ulici

komunikace

0,2 mil. Kč

2016

Obnova sochy sv. Vavřince

památky

0,4 mil. Kč

2016

Výměna rozvodů studené vody v ZŠ

školství

1,3 mil. Kč

2016

Asfaltování komunikace Dvouletky

komunikace

0,2 mil. Kč

2016

Kapličky a křížky (Dubina, u nového
hřbitova)

památky

0,5 mil. Kč

2016

Oprava křížků - 6 křížků ve městě

památky

0,3 mil. Kč

2016

Chodník v Chabeřické ulici

chodníky

0,5 mil. Kč

2016

dotace SFDI

Chodník ve Vlašimské ulici

chodníky

1 mil. Kč

2016

dotace SFDI

Modernizace kotelny Wekto, oprava
střechy

energetika

25 mil. Kč

2016

investor převážně
ČEZ Energo

VO - Chabeřická ulice

VO

0,4 mil. Kč

2016

Výsadba zeleně ve Zručském dvoře

zeleň

0,2 mil. Kč

2016

Rekonstrukce MŠ Malostranská II. etapa

školství

4,3 mil. Kč

2016

Zahrada MŠ Malostranská - hřiště

školství

0,3 mil. Kč

2016

Oprava parkové zdi

památky

0,4 mil. Kč

2015

Zručská hřiště ožívají (hřiště u ŠJ,
hřiště v Nesměřicích, oplocení areálu u ŠJ

sport

3,6 mil. Kč

2015

Asfaltace ulice Pohleďská a Nademlejnkem komunikace

1,2 mil. Kč

2015

Rekonstrukce cestní sítě na starém
hřbitově

chodníky

0,3 mil. Kč

2015

Turistická stezka a stavba rozhledny

cestovní ruch

4,7 mil. Kč

2015

Byty ve Zručském dvoře

byty

5,9 mil. Kč

2015

Chodník náměstí MUDr. J. Svobody

chodníky

0,4 mil. Kč

2015

Workout hřiště

sport

0,4 mil. Kč

2015

Kaplička u benzínky

památky

0,2 mil. Kč

2015

Zručský zámek ožívá III. etapa –
rekonstrukce objektů v zámeckém areálu
včetně zámku

cestovní ruch,
památky

51,8 mil. Kč

2015

Opěrná zeď Lomená ulice

komunikace

0,3 mil. Kč

2015
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dotace MZE

dotace Středoč.
kraj

dotace ČEZ

dotace EU

Zateplení ambulance

energetické úspory,
budovy
1,5 mil. Kč

2015

dotace EU

Mostek přes Pardidubský potok

komunikace

2 mil. Kč

2015

dotace MMR

VO - ulice Topolová, Prostřední a Polní,
nám. MUDr. J. Svobody

VO

0,8 mil. Kč

2015

dotace Středoč.
kraj

Oprava schodů u hotelu

chodníky

0,2 mil. Kč

2015

Tržnice ve Zručském dvoře

cestovní ruch

2,7 mil. Kč

2015

Rekonstrukce kulturního domu na Dubině

kultura

2,7 mil. Kč

2015

Rekonstrukce zázemí technických služeb

budovy

8,3 mil. Kč

2015

Stroje na údržbu města (sekačka a nádrž
na zalévání)

technika

5,5 mil. Kč

2015

Obnova veřejné zeleně

zeleň

7,5 mil. Kč

2014

Úpravy sportovní haly

sport

0,7 mil. Kč

2014

Hřiště pro seniory

sport

1,2 mil. Kč

2014

dotace ČEZ

Doplnění drobných prvků zámecké
architektury

památky

0,9 mil. Kč

2014

dotace EU

3,7 mil. Kč

2014

Rekonstrukce VO (lokalita Nad stadionem,
Malostranská ulice, Lomená ulice, Ke
Ctiborkám, Hlohová, Školní, Jiřická, areál
Sázavanu)
VO

dotace EU

Rekonstrukce silnic (Slepá, Ke Ctiborkám,
Pardidubská - část)

komunikace

2014

Chodníky - Kutnohorská, Jiřická,
Pardidubská

chodníky

2014

Rekonstrukce mostu Domahoř

komunikace

4,6 mil. Kč

2014

Naučná stezka parkem

cestovní ruch

0,4 mil. Kč

2014

Mlatové cesty (park, lesopark, parčík za
hotelem)

chodníky

1,7 mil. Kč

2014

Oprava památníku na Malostranském
náměstí

památky

0,2 mil. Kč

2014

Stroje na údržbu města (multikára,
štěpkovač, zameták)

technika

5,5 mil. Kč

2014

dotace EU

Oprava tepelných rozvodů

sítě

8 mil. Kč

2014

financováno ČEZ

Hasičská klubovna v Nesměřicích

hasiči

2,4 mil. Kč

2013

Chodníky (Dubinská, před Zručským
dvorem, Na Výsluní)

chodníky

0,8 mil. Kč

2013

VO - ulice Lesní, Na Úvoze, Zahradní,
Zručský dvůr)

VO

0,9 mil. Kč

2013
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dotace EU

Oprava komunikací po výstavbě kanalizace
- I. etapa (Zahradní, Lesní, M.J. Husi, Nová,
Malostranské náměstí, Malostrn. Ulice, Na
Stráni a Na Mokřině)
komunikace

5 mil. Kč

2013

Revitalizace rybníku v Želivci

0,9 mil. Kč

2013

Nová třída MŠ v budově jídelny pro 20 dětí školství

3 mil. Kč

2013

Stavební úpravy v budově ambulance

budovy

0,4 mil. Kč

2013

Nábytek pro klubovny v Želivci
a Nesměřicích

kultura

0,3 mil. Kč

2013

Úpravy služebny MěP

budovy

0,5 mil. Kč

2013

Kanalizace stará Zruč

sítě

80 mil. Kč

2013

Investor Vrchlice
-Maleč-dotace EU

106 mil. Kč

2013

Investor Povodí
Vltavy

energetické úspory,
budovy
3,2 mil. Kč

2013

dotace EU

vodní plochy

Protipovodňová opatření
Zateplení budovy školní jídelny

dotace EU

Oprava střechy - Zručský dvůr - stavebniny budovy

0,5 mil. Kč

2013

hrazeno z
nájemného

Spolkový dům

kultura

22 mil. Kč

2012

dotace EU

Rekonstrukce zámeckého jezírka

vodní plochy

1,4 mil. Kč

2012

Parkoviště u zdravotního střediska
a v Družstevní ulici

parkování

0,7 mil. Kč

2012

VO (Luční, Maloniny, Na Stráni, Na
Mokřině, Okružní)

VO

1 mil. Kč

2012

Asfaltování komunikací

komunikace

0,9 mil. Kč

2012

Restaurování soch v zámeckém parku

památky

0,1 mil. Kč

2012

Přístavba mateřské školy Malostranská

školství

1,1 mil. Kč

2012

Výměna oken na domu s pečovatelskou
službou

budovy

0,8 mil. Kč

2012

Výměna topení v MŠ Malostranská

školství

0,3 mil. Kč

2012

Chodníky (MUDr. J. Svobody, 1. máje,
Dubinská)

chodníky

0,7 mil. Kč

2012

Rekonstrukce ZUŠ

školství

18,6 mil. Kč

2011

dotace EU

Kotelna - centrum sociálních služeb

sociální oblast

10,5 mil. Kč

2011

dotace EU

Rekonstrukce průmyslové ulice

komunikace

8 mil. Kč

2011

dotace EU

Cyklostezka 1. etapa

cyklostezky

9 mil. Kč

2011

dotace EU

Parkovací místa (Na Pohoří, Slunný Vrch,
Spojovací ) - 63 míst

parkování

1,5 mil. Kč

2011
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Bioodpady, přístřešky

odpady

3,2 mil. Kč

2011

Chodníky (1. máje, Dvouletky, Osvobození,
5. května, před kotelnou)
chodníky

1,5 mil. Kč

2011

Lesní cesty III. etapa (Ke svodidlům a Pod
Dubinou)

0,9 mil. Kč

2011

VO - III. etapa (Nábřežní, Nádražní, Nová,
Příčná, Budovatelů, Družení, Ke stadionu,
Říční, M. Jana Husi, Zahradní, Slunný Vrch,
Na Pohoří, Krátká, Na Výsluní, Spojovací)
VO

3,6 mil. Kč

2011

Výměna otopných těles v ZŠ

školství

1,3 mil. Kč

2011

Opravy střech a balkonů bytových domů

budovy, byty

0,5 mil. Kč

2011

Most a opěrná zeď (Pardidubský potok)

komunikace

23 mil. Kč

2011

investor kraj,
dotace EU

Zručský zámek ožívá II. etapa

cestovní ruch,
památky

105 mil. Kč

2010

dotace EU

Sportovní areál za ZŠ

sport

24 mil. Kč

2010

dotace EU

Komíny (oprava komínu Sázavan, demolice
- lihovar)
budovy

1,5 mil. Kč

2010

VO Poštovní, Mládeže, T. Bati, Lipová,
Průběžná, Průmyslová, Chabeřická, nám.
Míru)

VO

5 mil. Kč

2010

Rekonstrukce střechy na škole pod farou

budovy

2,2 mil. Kč

2010

Lesní cesty I. a II. etapa

komunikace

2,1 mil. Kč

2010

Výměna oken v 72 bytech - Průběžná
a Spojovací ulice

budovy, byty

4,1 mil. Kč

2010

Osvětlení v ZŠ, výměna oken v MŠ
Malostranská

školství

3 mil. Kč

2010

Výsadby po kalamitě

zeleň

4 mil. Kč

2010

komunikace

dotace EU

dotace SZIF

dotace SZIF

dotace PRV

Informace jsou platné k 1. 10. 2020
Zkratky:
ŠJ

školní jídelna

VO

veřejné osvětlení

TS

technické služby

IT

informační
technologie

MěP

městská policie

SPRM - Příloha č. 3 – Spolky a zájmové organizace ve Zruči nad Sázavou
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Na tomto seznamu najdeme aktivní spolky a zájmové skupiny působící ve Zruči nad Sázavou.
Předmětem činnosti spolků je kultura, podpora v sociální oblasti a vzdělávání, přes sport, chovatelství
atd. Seznam je řazen abecedně a aktualizován v roce 2020.








































Budó kai - karate
Český rybářský svaz
https://rybarizruc.mypage.cz/
Český svaz chovatelů
Český svaz včelařů
Evangelický kostel
Filatelisté
Filmové studio
Fotoklub Zruč nad Sázavou
www.fotoklub-zruc.cz
Jóga
Klub důchodců
Klub panenky ČR
www.klubpanenky.cz
Klub rodičů při Mateřské škole Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou
Klub šipek
Křesťanská společnost Nový život, o.s.
MAS Lípa pro venkov
www.lipaprovenkov.cz
Mikroregion Posázavský kruh
www.posazavskykruh.cz
Modeláři
Motodebil´s
www.motodebils.cz
Občanské sdružení "Hra školou"
Občanské sdružení Ručičky
Prostor plus - Nízkoprahový klub
www.prostor-plus.cz
Rodinné centrum Setkání
www.rc-setkani.cz
Římskokatolická farnost
SKC Zruč n.S.
http://skczruc.xf.cz
SKM Zruč nad Sázavou - Tennisline, z.s.
Spolek rodáků a přítel Zruče nad Sázavou a okolí
www.rodaci-pratele-zruc.cz
Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou
Sport Club Želivka 91
Sportclub 67 Zruč nad Sázavou z.s.
SRPŠ při Základní škola Zruč nad Sázavou
Střelecký klub, spolek Zruč nad Sázavou
Svaz postižených civilizačními chorobami
Svaz tělesně postižených
Svaz žen
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.
www.jiskra-zruc.cz
Za Zruč veselejší, z.s.
Zručská desítka
www.sweb.cz/zrucska.desitka
Zručská sportovní z.s.
Život Plus
www.zivotplus.cz
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SPRM - Příloha č. 4 – Seznam obchodů a restaurací ve Zruči nad Sázavou
Informace platné k 1. 10. 2020, řazeno abecedně
Název obchodu
Bytový textil - Renata Trpišovská
Dárky - Havlíčková - 1. máje
Dětské a dámský obchůdek a bazárek
Drogerie u Maxů - Petra Maxová
Galanterie
Hračky, papírnictví, boty - Josef Černý
Idea-lní nábytek - Buriánek Bedřich
JT tuning - Josef Trpišovský
Květinářství - Anna Pajerová
Lima - eko služby, s.r.o.
Na cestě - Jana Prchalová
Oční optik Müller, s.r.o.
Oční optika - Maryšková Svatava
Papírnictví - na hotelu
Papírnictví Hana Zbraňková
Pekárna Adélka
Penny
Podblanické maso - uzeniny Matoušek
Potraviny - smíšení zboží - vietnamský obchod na
náměstí MUDr. J. Svobody
Potraviny - Vietnamský obchod na hotelu
Potraviny Happy - Šťastná Jaroslava
Potraviny Sázavanka
Rabbit
Rybárna - Martin Hejl
Smíšení zboží - Vietnamský obchod - 1. máje
Smíšení zboží - Vietnamský obchod na Sázavance
Stavebniny - Jaroslav Krauer
Stavebniny Kolumbus, s.r.o.
Tesco
TUSY
ZOO market
Železářství, domácí potřeby, papírnictví
- Andrea Štichauerová

Typ obchodu
textil
dárky
textil
drogerie
galanterie
obuv, papírnictví, hračky
nábytek
auto - moto
květinářství
prodej uhlí, paliv, písku, likvidace odpadu
dárky
optika
optika
papírnictví
papírnictví
pekárna
supermarket
řeznictví
smíšení zboží
potraviny
potraviny
potraviny
řeznictví
rybárna
smíšení zboží
smíšení zboží
stavebniny
stavebniny
supermarket
elektro
zverimex
železářství

V roce 2021 se plánuje otevřít obchod Teta a Pepco.
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Název restauračního zařízení
Bar a Herna na Náměstí Míru
Bar na poště
Bufet ve sportovní hale
Country Bar
Cukrárna ve Zručském dvoře
Kemp Rákosí
Občerstvení na dětském hřišti
Občerstvení u Tesca
Penzion Pod zámkem - kavárna
Pivnice Pallasit
Pivnice u Krokodýla
Pizze Grande
Pojízdní stánek - kavárna park
Restaurace Hotel Zruč
Restaurace Na Ostrově
Restaurace Na Pohoří
Restaurace na zámku
Restaurace tenisové dvorce
Restaurace U Kuklů
Sport bar
Vinárna Hotel Zruč (otevřeno na oslavy)
Zmrzlina u V GAS

Typ zařízení
bar - herna
bar
bufet
pivnice
cukrárna
restaurace
občerstvení
zmrzlina
kavárna
pivnice
pivnice
pizzerie
občerstvení
restaurace
restaurace
restaurace
restaurace
pivnice
restaurace
restaurace
restaurace
zmrzlina
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SPRM - Příloha č. 5 – Vyhodnocení dotazníkové šetření ve Zruči nad Sázavou
Na podzim roku 2019 proběhlo dotazníkové šetření s obyvateli města Zruč nad Sázavou, které se
týkalo přípravy Strategického plánu rozvoje města na léta 2021 – 2031, kde byli občané vyzváni
ohodnotit aktuální situaci ve městě a vyjádřit se k dalšímu rozvoji. Občané města měli možnost
vyplnit dotazník prostřednictvím on-line formuláře či papírově a následně formulář odevzdat, a to na
několika místech. Kompletní výsledky dotazníkového šetření včetně komentářů jsou uveřejněny na
webu města. Pro ty, kdo nemají přístup k internetu, jsou dva výtisky kompletního vyhodnocení
k dispozici v městské knihovně. Podařilo se posbírat 594 dotazníků, což představuje asi 15 %
obyvatel s trvalým bydlištěm ve Zruči nad 15 let, což je vynikající výsledek, a můžeme výsledky
hodnotit jako reprezentativní. Z toho 296 občanů vyplnilo formulář elektronicky a 298 osob formulář
odevzdalo fyzicky. Kromě občanů města byli osloveni i žáci ze základní školy. Na otázky jsme se ptali
žáků základních škol v rozmezí od 3. do 9. třídy, toto šetření proběhlo v roce 2020 a celkem vyplnilo
dotazník 294 žáků.

Dotazníkové šetření mezi obyvateli města – VYHODNOCENÍ
1. Identifikace respondenta
V úvodní části dotazníku byli občané dotazováni na věk, pohlaví, bydliště atp., a to z důvodu, aby bylo
možné z dotazníků případně zjistit, jakou konkrétní skupinu trápí daný problém apod. Níže
nalezneme výsledky, kde je uveden počet odpovědí, a jaký to představuje podíl na celkovém počtu
odpovědí. V zeleném kroužku je pak označena odpověď s největší četností.
Otázka č. 1 – Ve které části města bydlíte? (zodpovězeno 591x)

Otázka č. 2 – Pohlaví (zodpovězeno 578x)
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Otázka č. 3 – Věk (zodpovězeno 591x)

Otázka č. 4 – Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (zodpovězeno 587x)

Otázka č. 5 – Jaký je Váš současný pracovní stav? (zodpovězeno 582x)

Otázka č. 6 – Jak dlouho žijete ve Zruči nad Sázavou? (zodpovězeno 586x)

Otázka č. 7 – Trvalé bydliště ve Zruči nad Sázavou (zodpovězeno 587x)
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Otázka č. 8 – Bydlím (zodpovězeno 584x)

Otázka č. 9 – Kde pracuji (lokalita; zodpovězeno 390x)

V případě, že za prací dojíždíte, vyberte prosím vzdálenost (zodpovězeno 232x)

Otázka č. 10 – Zajímáte se o dění ve městě? (zodpovězeno 588x)

Otázka č. 11 – Jaké prostředky Vám pomáhají sledovat dění ve městě? (Zaškrtněte jednu nebo více
odpovědí; výběr z možností; zodpovězeno 591x)
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2. Spokojenost občana
V této části dotazníku byli občané dotazováni, co se jim ve Zruči líbí, nelíbí a co by navrhovali zlepšit.
Opět je u každé odpovědi uveden počet odpovědí a celkový podíl na všech odpovědích na danou
otázku. Kde je uvedeno pouze číslo s barevnou škálou, jednalo se o otevřenou otázku, kde mohl
občan uvést cokoliv. Číslo v tomto případě znamená četnost dané odpovědi, které se shodovaly.
Uvedeny jsou nejčastější odpovědi, všechny odpovědi a komentáře lze najít v kompletních výsledcích
dotazníkového šetření, které jsou uveřejněny na webu města. V černém kroužku je označena
odpověď s největší četností.

Otázka č. 12 – Jak jste spokojen/a s životem ve městě? (zodpovězeno 589x)

Otázka č. 13 – Které 3 věci z pohledu kvality života ve městě hodnotíte KLADNĚ? (zodpovězeno 492x)
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Otázka č. 14 – Které 3 věci z pohledu kvality života ve městě hodnotíte ZÁPORNĚ? (zodpovězeno
480x)

Otázka č. 15 – Jakými 3 oblastmi rozvoje by se měla Zruč podle Vašeho názoru primárně zabývat?
(zodpovězeno 432x)
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Otázka č. 16 – Uveďte jednu událost spojenou s děním ve městě, která Vás za poslední dobu potěšila:
Níže uvádíme seznam odpovědí, které se vyskytovaly nejčastěji, kompletní seznam nalezneme
v kompletních výsledcích dotazníkového šetření na webu města.
-

Výsadba zeleně
Květinové záhony
Kulturní akce (Historické slavnosti, městský ples…)
Besedy a Křeslo pro hosta
Oslavy Tomáše Bati
Aktivity pro děti (Barevné město, Strašidelný park, Karneval, Drakiáda…)
Rozsvícení vánočního stromečku
Vánoční jarmark
Letní kino
Vážné uvažování o vybudování koupaliště či biotopu
Nová tenisová hala
Reportáž J. Klímy
Senior taxi
Rekonstrukce chodníků, oprava zámku
Veřejné WC

Otázka č. 17 – Uvažoval/a jste někdy, že se ze Zruče odstěhujete? Pokud ano, prosím uveďte důvod
(zodpovězeno 559x).

Níže uvádíme seznam nejčastějších důvodů pro případné odstěhování ze Zruče, kompletní seznam
nalezneme v kompletních výsledcích dotazníkového šetření na webu města.
-

Nedostatek pracovních příležitostí
Vztahy mezi lidmi
Nedostupnost bydlení ve Zruči
Nefungující ZŠ
Není tu bezpečno
Preferuji větší město s dostupností střední školy

3. Veřejné služby a správa města
V této části dotazníku byli občané dotazováni na fungování samosprávy, městského úřadu, jak jsou
spokojeni s veřejnými službami a otázky směřující na bezpečnost. U většiny otázek byl občan vyzván
dané téma oznámkovat. Známkovalo se jako ve škole, od 1 do 5 (1 - nejlepší, 5 - nejhorší). Opět je
u každé známky uvedeno číslo představující počet odpovědí a podíl na celkovém počtu odpovědí za
dané téma. U známkování je doplněn grafický výsledek pro snazší čitelnost výsledků. V zeleném
kroužku je označena odpověď s největší četností.
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Otázka č. 18 – Jak hodnotíte kvalitu (odbornost, úspěšnost atp.) správy, řízení a rozvoje města?
(zodpovězeno 575x)

Otázka č. 19 – Jak hodnotíte kvalitu péče o životní prostředí a veřejná prostranství? (zodpovězeno
590x)

Otázka č. 20 – Cítíte se ve městě bezpečně z pohledu osobní bezpečnosti? (zodpovězeno 578x)

Otázka č. 21 – Jak hodnotíte úroveň, kvalitu a způsob zajišťování bezpečnosti ve městě?
(zodpovězeno 568x)
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Co vnímáte jako největší problém z hlediska bezpečnosti ve městě? (zodpovězeno 293x). U této
otázky je označena odpověď s největší četností v černém kroužku.
1
2
Co vnímáte jako největší
problém z hlediska bezpečnosti
ve městě?

3
4
5
6
7
8

problémy s drogami, narkomany, opilými lidmi
agenturní pracovníci, pracovníci z cizích zemí, cizinci
absence policie, nečinnost policie, omezené pravomoce městské
policie, obava ze zrušení police
okolí hotelu Baťov
snížený pocit bezpečí v nočních hodinách
okolí a park u pošty
nepřizpůsobiví občané
okolí náměstí Míru

77
62
58
45
20
17
16
12

4. Život ve městě
V této části dotazníku byli občané dotazováni na téma bydlení, práce, vybavenost města z pohledu
služeb, lékařů, sportovišť apod. Dále jak jsou spokojeni se sociálními službami a školstvím. Níže
nalezneme vyhodnocení, kdy buď vybírali z odpovědí, nebo dané téma známkovali s tím, že u většiny
otázek byla doplňková otázka. U té pak uvádíme nejčastější komentáře, kompletní seznam
komentářů nalezneme v kompletních výsledcích dotazníkového šetření na webu města.
Otázka č. 22 – Je podle Vás bydlení ve městě dostupné? (zodpovězeno 551x)

Otázka č. 23 – Jaká je podle Vás dostupnost a nabídka pracovních příležitostí ve městě?
(zodpovězeno 549x)

Jaké typy pracovních příležitostí ve městě chybí?
-

Administrativní pozice
Účetní a finanční pozice
Odbornější (pro lidi s vysokou školou)
Pracovní místa pro ženy
Práce na kratší pracovní úvazek (pro ženy s dětmi)
Práce pro drobné řemeslníky
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Otázka č. 24 – Jak hodnotíte dostupnost nákupu a kvalitu služeb ve městě? (zodpovězeno 590x)

Jaké obchody a služby ve městě podle Vás chybí?
- Oděvy
- Obuv
- Řemeslnické služby
- Sportovní prodejna
- Klenotnictví
- Čistírna oděvů
- Galanterie
- Pekárna
- Kvalitní restaurace a kavárna
- Rychlé občerstvení (bufet)
- Cukrárna
- Zdravá výživa, farmářské trhy
- Papírnictví
- Opraváři
- Čistírna
- Ubytovací služby
Otázka č. 25 – Jak hodnotíte kulturní a společenské vyžití ve městě? (zodpovězeno 573x)

Jaké typy kulturních a společenských akcí ve městě chybí?
- Divadla
- Koncerty
- Kino
- Diskotéky pro mladé
- Více akcí pro děti
- Zájezdy do divadel
- Plesy
- Taneční zábavy
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Otázka č. 26 – Jak hodnotíte možnosti aktivního trávení volného času a sportovní vyžití ve městě?
(zodpovězeno 573x)

Jaká sportoviště nebo místa pro trávení volného času ve městě chybí?
- Koupaliště
- Zimní stadion
- Sauna
- Wellness
- Fitness
- Squash
- Prostor pro pejskaře
- Stará Zruč – dětská hřiště, sportoviště
Otázka č. 27 – Jak hodnotíte kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče ve městě? (zodpovězeno
587x)
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Jaké sociální a zdravotní služby Vám ve městě chybí
- Zubař
- ORL
- Chirurgie
- Pediatr, oční a kožní lékař (stížnosti na současné doktory)
- Fyzioterapie
- Rehabilitace
- Psycholog, Psychiatr
- Rentgen
- Specializovaní lékaři
Otázka č. 28 – Jak hodnotíte fungování organizací předškolního a školního vzdělávání ve městě?
(zodpovězeno 545x)
Z výsledků níže je patrné, že převážná část občanů nemohla dané téma posoudit. Hodnotíme-li tedy
četnosti jednotlivých známek jen z těch, co se cítili kompetentní posuzovat školství, pak je odpověď
s největší četností označena v černém kroužku.

Jaký typ škol Vám ve Zruči chybí?
- Střední školy
- Odborné učiliště
- Kvalitnější ZŠ
- Gymnázium
Otázka č. 29 – Je současná situace v oblasti cestovního ruchu a turismu ve městě vyhovující (počty
návštěvníků, dopad na život obyvatel města)? (zodpovězeno 565x)

Jak Vás případně omezuje cestovní ruch? Co pozitivního Vám případně přináší?
- Neomezuje
- Přináší život
- Propagace města
- CS přináší rozvoj města, podnikatelské příležitosti
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5. Infrastruktura
V poslední části dotazníků byli občané dotazováni, jaké investice by mělo město provést a jak hodnotí
dopravu, infrastrukturu a parkování.

Otázka č. 30 – Vyberte jeden investiční projekt, který by se podle Vás měl nejdříve zrealizovat?
(zodpovězeno 583x)

Otázka č. 31 – Jaké využití navrhujete pro objekt bývalé školy „pod farou“? (zodpovězeno 283x).
U této otázky je označena odpověď s největší četností v černém kroužku.
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Otázka č. 32 – Jak hodnotíte funkčnost a stav technické a dopravní infrastruktury ve městě ? (zodpověz.
582x)

Otázka č. 33 – Je současná dopravní situace ve městě vyhovující a udržitelná? (zodpovězeno 569x)

Otázka č. 34 - Je současná situace parkování ve městě vyhovující a udržitelná z hlediska kapacity
a umístění? (zodpovězeno 565x)

Otázka č. 35 - Jste spokojen/a s obslužností veřejné dopravy (vlakové a autobusové spojení do/ze Zruče)?
(zodpovězeno 575x)

Strategický plán rozvoje města Zruč nad Sázavou 2021 – 2031
82

Dotazníkové šetření v základní škole – VYHODNOCENÍ
Níže naleznete kladené otázky v dotazníku a souhrnné výsledky.
1. Jak jsi spokojený/á s životem ve městě?
2. Co se Ti ve městě líbí?
3. Co se Ti ve městě nelíbí?
Představ si, že jsi starostou/starostkou města; co prvního bys udělal/a pro rozvoj města?
Na otázku žáci odpovídali pomocí známek 1 – 5, přičemž platí 1 – velmi spokojen, 5 - nespokojen.
1. Jak jsi spokojený/á s životem ve městě? Níže nalezneme výsledek - průměr za třídy 3. - 9.

2. Co se Ti ve městě líbí? Shrnutí za všechny třídy (číslo označuje počet odpovědí).
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3. Co se Ti ve městě nelíbí? Shrnutí za všechny třídy (číslo označuje počet odpovědí).

Představ si, že jsi starostou/starostkou města; co prvního bys udělal/a pro rozvoj města?
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA
ZRUČ NAD SÁZAVOU
2021-2031

NÁVRHOVÁ A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
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2 NÁVRHOVÁ ČÁST
2.1 ÚVODNÍ INFORMACE
Cílem návrhové části strategického plánu rozvoje města je identifikovat a popsat vizi rozvoje města
a příslušné strategické cíle až do roku 2031, které budou tuto vizi města naplňovat. Současně jsou
definovány návrhy konkrétních priorit a opatření, jejichž realizací budou strategické cíle postupně
plněny.
Ve fázi zpracování návrhové části bylo zrealizováno celkem 8 pracovních setkání, na kterých byly po
podrobné diskusi formulovány klíčové závěry za každé prioritní téma (specifické cíle, opatření
a projekty).
Pro každou prioritní oblast byla sestavena neformální pracovní skupina složená ze zástupců
samosprávy, městského úřadu, veřejnosti, neziskových organizací a přizvaných externích odborníků.
Kompletní výstup byl vytvořen pracovní skupinou pro strategický plán města Zruč nad Sázavou
v období červen 2020 – únor 2021.

2.2 MISE A VIZE
2.2.1 Mise
Za „misi“ v kontextu strategického plánování můžeme označit konkrétní poslání organizace,
podstatu, smysl a důvod její existence.
Mise v případě samosprávy vychází ze zákona o obcích a kromě plnění úkolů v rámci samostatné
a přenesené působnosti jde o zajištění kvalitní a dostupné veřejné služby ve smyslu správy a péče
o potřeby svých občanů a všestranný rozvoj daného území a svěřeného majetku.

2.2.2 Vize
Vize města je popis budoucího „žádoucího“ stavu, ke kterému by měla snaha o rozvoj dané
samosprávy směřovat s ohledem na místní podmínky, možnosti a specifika.
Jde současně o veřejný závazek samosprávy, který ji od ostatních měst odlišuje a je vrcholovým cílem,
ke kterému chce daná samospráva dlouhodobě směřovat.
Vize města Zruče nad Sázavou 2031:
„Město Zruč nad Sázavou se do roku 2031 stane místem pro spokojený život svých obyvatel
a přívětivým místem pro návštěvníky; městem, které vytváří vhodné podmínky pro život v oblasti
bydlení, práce a aktivního trávení volného času“.

2.2.3 Motto
Motto je jednoduché, emotivní slovní spojení, které charakterizuje společnou snahu a úsilí o plnění
strategického plánu rozvoje města.
Motto by mělo být atraktivní, jednoduché, srozumitelné a motivační.
Motto města Zruče nad Sázavou 2031:
„Zruč nad Sázavou – místo, na kterém nám záleží“
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2.3 PRIORITNÍ OBLASTI
2.3.1 Identifikace prioritních oblastí
Za „misi“ v kontextu strategického plánování můžeme označit konkrétní poslání organizace,
podstatu, smysl a důvod její existence.
Jedná se o ucelené tematické oblasti, na které je vhodné se zaměřit do roku 2031 a v rámci kterých
budou realizována smysluplná řešení v podobě rozvojových projektů.
Prioritní oblasti byly definovány pracovní skupinou pro strategický plán města Zruč nad Sázavou na
základě:
-

-

výstupů, závěrů a doporučení analytické části strategického plánu, resp. provedené situační
analýzy města;
výsledků a závěrů dílčích strategických a analytických dokumentů (pasport veřejného
osvětlení, mobiliáře, zeleně a dopravního značení, Komunikační strategie, Strategie
cestovního ruchu, Energetická koncepce);
výsledků dotazníkového šetření;
výsledků a závěrů společných workshopů pracovní skupiny pro strategický plán.

Bylo zvoleno těchto 6 prioritních oblastí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bezpečnost a soužití
Veřejný prostor a životní prostředí
Majetek města a infrastruktura
Život a služby
Cestovní ruch
Školství
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Prioritní oblast I. Bezpečnost a soužití
-

Je zaměřena na posilování aktivní i pasivní bezpečnosti občanů, dopravní bezpečnosti,
bezpečnosti majetku, zvýšení pocitu bezpečnosti ve veřejném prostoru, hledání funkčních
řešení problémů s nepřizpůsobivými občany, prevenci sociopatologických jevů a zlepšení
krizové komunikace.

Prioritní oblast II. Veřejný prostor a životní prostředí
-

Je zaměřena na zkvalitňování a oživení veřejného prostoru, na péči o zeleň a životní prostředí
ve městě, zefektivnění systému sběru a separace odpadu, včetně motivace obyvatel
k odpovědnému chování, hledání funkčních řešení pro zadržování vody v krajině, zlepšení
kvality ovzduší a posílení systému energetického hospodářství města.

Prioritní oblast III. Majetek města a infrastruktura
-

Je zaměřena na zkvalitňování, posilování a rozšiřování veřejné infrastruktury města, majetku
města, bytového hospodářství, dopravní infrastruktury a dalších prvků občanské vybavenosti.

Prioritní oblast IV. Život a služby
-

Je zaměřena na oblast rozvoje městského a soukromého bydlení, podpory kulturních,
sportovních a volnočasových akcí, veřejných a soukromých služeb, podporu spolků a
sdružení, posílení řízení a rozvoje města v duchu fenoménu Smart City a posilování a
zkvalitňování mezilidských vztahů, sociální empatie, sousedské sounáležitosti a zdravého
patriotismu.

Prioritní oblast V. Cestovní ruch a turistika
-

Je zaměřena na posílení kompetencí v oblasti řízení cestovního ruchu a tvorby produktů
cestovního ruchu, včetně podpory a rozvoje současných fenoménů cestovního ruchu.

Prioritní oblast VI. Školství
-

Je zaměřena na hledání funkčních řešení v oblasti trvalého zvyšování kvality výuky, posilování
vzájemné komunikace mezi rodiči a školskými zařízeními a na modernizaci budov a vybavení
škol, jejímž zřizovatelem je město.

2.3.2 Matice důležitosti
Definované prioritní oblasti byly následně v rámci společné diskuse pracovní skupiny pro strategický
plán města seřazeny s tím, že pro každou oblast byla stanovena konkrétní číselná hodnota z pohledu
DŮLEŽITOSTI dané prioritní oblasti (1 – nejméně důležité; 10 – nejdůležitější) a NALÉHAVOSTI řešení
(1 – nejméně naléhavé; 10 – nejvíce naléhavé). Současně byl vyhodnocen SOUČASNÝ STAV v dané
oblasti (1 – nejhorší situace; 10 – nejlepší situace) v porovnání v rámci oblastí, a také jednoduchost,
resp. obtížnost realizace (PROVEDITELNOST) konkrétních řešení (1 – řešení je relativně jednoduché;
10 - řešení je relativně složité).
Matici důležitosti je třeba vnímat jako doplňkovou metodu pro uvědomění si rozdílných aspektů
jednotlivých Prioritních oblastí.

Strategický plán rozvoje města Zruč nad Sázavou 2021 – 2031
89

Matice důležitosti:

Prioritní oblast

BEZPEČNOST
A SOUŽITÍ

VEŘEJNÝ PROSTOR
A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

MAJETEK MĚSTA
A INFRASTRUKTURA

SOUČA
SNÝ
STAV

DŮLEŽITOST

NALÉHAVOST

PROVEDITELNOST

Interpretace

Současná situace = pouze 30 % optima,

3

6

10

8

důležitější téma, nejnaléhavější téma,
relativně náročné na realizaci
Současná situace = 60 % optima, velmi

6

9

8

9

důležité a naléhavé, relativně složitá
proveditelnost

Současná situace = 90 % optima, velmi

9

8

2

5

důležité téma s nízkou mírou naléhavosti
a relativně proveditelné

Současná situace = 90 % optima, důležité

ŽIVOT A SLUŽBY

9

7

3

4

téma s nízkou mírou naléhavosti a relativně
dobře proveditelné

Současná situace = pouze 40 % optima,

CESTOVNÍ RUCH
A TURISTIKA

4

5

10

9

důležitější téma, nejnaléhavější téma,
relativně náročné na realizaci

Současná situace = 60 % optima, velmi

ŠKOLSTVÍ

6

9

9

4

důležité a naléhavé téma, relativně
jednoduché na realizaci

Interpretace a závěry:
-

-

Nejhorší současná situace byla vyhodnocena v oblasti Bezpečnost a Cestovní ruch, které byly
zároveň vyhodnoceny jako spíše důležitější, avšak s vysokou mírou naléhavosti z hlediska
rozvoje města, kde je současně složitější hledat a realizovat žádoucí opatření.
Nejlepší současná situace byla vyhodnocena v oblasti Majetek, infrastruktura a Život a služby
s tím, že jde o velmi důležité téma, avšak s nízkou mírou naléhavosti (vzhledem
k současnému stavu); žádoucí opatření jsou relativně jednodušší.
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2.4 STRATEGICKÉ CÍLE
Každá z Prioritních oblastí byla v rámci jednání pracovních skupin dále rozpracována do
konkrétnějších „úkolů“, které byly formulovány jako tzv. „Strategické cíle“.
Jde o vrcholové cíle (úkoly) v rámci každé z Prioritních oblastí, které navazují na formulovanou MISI
a VIZI města Zruče nad Sázavou.
Strategické cíle:

PRIORITNÍ OBLAST
BEZPEČNOST
A SOUŽITÍ

STRATEGICKÝ CÍL
SC 1.1 Posílit bezpečnost ve veřejném prostoru
SC 1.2 Zajistit prevenci, osvětu a informovanost občanů města

SC 2.1 Dlouhodobě zlepšovat správu a péči o veřejnou zeleň a životní
VEŘEJNÝ PROSTOR prostředí
A ŽIVOTNÍ
SC 2.2 Zajistit efektivní systém energetického managementu města
PROSTŘEDÍ
SC 2.3 Zajistit efektivní odpadové hospodářství města
MAJETEK MĚSTA
A
INFRASTRUKTURA

SC 3.1 Zajistit efektivní správu a péči o nemovitý majetek města
SC 3.2 Budovat a rozšiřovat sítě a veřejnou infrastrukturu
SC 4.1 Podpořit rozvoj a zkvalitnění veřejných i soukromých služeb

ŽIVOT A SLUŽBY

SC 4.2 Dobudovat občanskou vybavenost města
SC 4.3 Aktivně rozvíjet občanskou společnost, partnerství a spolupráci
SC 5.1 Posílit kompetence a řízení cestovního ruchu

CESTOVNÍ RUCH
SC 5.2 Vytvořit atraktivní produkty cestovního ruchu
SC 6.1 Trvale zvyšovat kvalitu výuky ve školských zařízeních
zřizovaných městem
ŠKOLSTVÍ

SC 6.2 Zlepšit vztah a kvalitu komunikace v rovině „škola – rodiče –
město“
SC 6.3 Realizovat potřebná technická a technicko-organizační
opatření
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2.4.1 Karty strategických cílů
Pro jednotlivé Strategické cíle byla navržena konkrétní opatření. Jedná se o návrhy vhodných řešení,
jejichž realizace by mohla významně přispět k dosažení daného Strategického cíle.
Veškerá navržená opatření je třeba vnímat jako plánovaná na dobu platnosti strategického plánu,
jejichž realizace bude významně záviset zejména na finančních a kapacitních možnostech města
Zruče nad Sázavou.
Každá z Prioritních oblastí byla rozčleněna do jednotlivých strategických cílů, které jsou dále
rozvedeny ve strategických kartách („Karta strategického cíle“), které slouží k jasnému a
přehlednému určení klíčových aspektů, které ovlivňují naplnění konkrétních cílů v dané oblasti.
Karta strategického cíle obsahuje následující údaje:
Odpovědná role a realizační tým
Každý Strategický cíl má jasně určené role, které jsou za jeho plnění odpovědné, a realizační tým,
který se bude na naplňování cíle podílet.
Důvody pro daný cíl
Každý Strategický cíl vychází z určitých předpokladů, proč byl konkrétní cíl stanoven. Důvody
vycházejí primárně z analytické části a dotazníkového šetření.
Ideální stav po realizaci aktivit
Jde o popis žádoucího stavu po realizaci aktivit, resp. popis stavu, kterého chce město dosáhnout do
roku 2031. Definice tohoto stavu slouží v prvé řadě k tomu, aby bylo jasné, k čemu veškeré aktivity
u daného cíle směřují; v druhé řadě slouží k pozdější kontrole, zdali byla realizace úspěšná.
Matice vlivu
Matice definuje faktory, které brání dosažení Strategického cíle, nebo je naopak možné je využít
k podpoře jejich dosažení. Tyto faktory jsou členěny do vnějších a vnitřních. Rozložením takto
stanovených ukazatelů může Zruč využívat potenciál, který v daném cíli má, a současně se pokusit
předcházet rizikům, která jeho dosažení mohou bránit.
Kroky k naplnění cíle
Jedná se o rozpis jednotlivých dílčích aktivit v rámci Strategického cíle; souběžně s tím je u každé
aktivity nastaven časový plán, resp. plánovaná časová náročnost dané aktivity.
Ukazatele úspěšnosti cíle
Měřitelné vyhodnocení cílového stavu po zavedení navržených opatření.
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KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 1: BEZPEČNOST A SOUŽITÍ
Strategický cíl SC 1.1 Posílit bezpečnost ve veřejném prostoru
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města, Vedoucí MěP
Odbor vnitřních věcí, Městská policie

Zdůvodnění
Problematika nepřizpůsobivých obyvatel
Absence "pocitu bezpečí" ze strany občanů města
Problém bezdomovectví
Drogová problematika (drogy, alkohol)

Žádoucí stav
Nedochází k růstu počtu nepřizpůsobivých obyvatele ve městě
Zvýšení pocitu bezpečí ze strany obyvatel města
Nedochází k růstu počtu přestupků a trestných činů
Zastavení nárůstu drogové kriminality a s tím spojených negativních jevů

Obtížná integrace problémových komunit do pracovního poměru

Snížení míry pouličního vandalismu a šikany

Pouliční vandalismus mládeže, šikana
Matice vlivu

Vnější vlivy

Co brání dosažení cíle
Nedostatečná informovanost občanů
Nepříznivá sociální politika státu
Obtížná vymahatelnost práva

Vnitřní vlivy

Historické a místní sovislosti
Kapacitní omezení Městské policie i PČR
Nedostatek finančních prostředků

Co podporuje dosažení cíle
Činnost NNO zaměřující se na sociálně

patologické jevy, terénní pracovníci

Kvalitní práce Městské policie
Spolupráce Městské policie s Policií ČR

Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

1.1.A Zmírnit negativní dopady existence nepřizpůsobivých občanů na život ve
městě
1.1.B Posílit bezpečnost majetku
1.1.C Zvýšit dopravní bezpečnost
Ukazatele úspěšnosti
Měřitelnost
Počet evidovaných sociopatologických jevů (přestupky, trestné činy)

počet

Cílová hodnota
20
3

počet

5

celkové snížení %

Konkrétní technická opatření v rizikových lokalitách
Podporované subjekty se zaměřením na mládež, aktivní trávení
volného času a prevenci soiopatologických jevů
Poznámka
Financování z dotačních prostředků JE možné.
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KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 1: BEZPEČNOST A SOUŽITÍ
Strategický cíl SC 1.2 Zajistit prevenci, osvětu a informovanost občanů města
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města, Vedoucí MěP
Odbor vnitřních věcí, Městská policie

Zdůvodnění
Problematika nepřizpůsobivých obyvatel
Absence "pocitu bezpečí" ze strany občanů města
Potřeba zefektivnit spolupráci s NNO a dalšími subjekty

Žádoucí stav
Nedochází k růstu počtu nepřizpůsobivých obyvatel ve městě
Zvýšení pocitu bezpečí ze strany obyvatel města
Oblast prevence je pokryta (městská policie, NNO)

Potřeba zajistit jednotnou a srozumitelnou (krizovou) komunikaci
Nutnost osvětového působení na občany města

Matice vlivu
Co brání dosažení cíle
Nedostatečná informovanost a osvěta občanů
Nepříznivá sociální politika státu

Co podporuje dosažení cíle
Možnosti financování z dotačních zdrojů

Kapacitní omezení Městské policie i PČR
Kapacitní omezení sociálních pracovníků
Nedostatek finančních prostředků

Kvalitní práce Městské policie
Kvalitní práce sociálních pracovníků

Vnější vlivy

Vnitřní vlivy

Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

1.2.A Zajistit prevenci sociopatologických jevů
1.2.B Zefektivnit krizovou komunikaci města směrem k veřejnosti
Ukazatele úspěšnosti
Osvětové a preventivní akce
Podporované subjekty se zaměřením na mládež, aktivní trávení
volného času a prevenci soiopatologických jevů

Měřitelnost
počet/rok

Cílová hodnota
6

počet celkem

3

Poznámka
Financování z dotačních prostředků JE možné.
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KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 2: VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Strategický cíl SC 2.1 Dlouhodobě zlepšovat správu a péči o veřejnou zeleň a životní prostředí
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města, Vedoucí TSSM
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Zdůvodnění
Zeleň města je "rodinné stříbro"
Oblast péče o zeleň je velmi dobře hodnocena občany
Snaha efektivně hospodařit s šedou a srážkovou vodou
Nízká kvalita ovzduší zejména v topné sezóně
Snaha a úsilí být "zeleným městem"

Žádoucí stav
Město je charakteristické svojí kvalitní péčí o veřejnou zeleň
Je vzorem pro další města a udává v tomto směru trend
Podíl zelených ploch se zvyšuje
Efektivně hospodaří s vodou v intravilánu a aktivně zadržuje vodu v krajině

Ovzduší v topné sezóně je dostatečně kvalitní

Matice vlivu
Co brání dosažení cíle
Negativní dopady nové legislativy (nové povinnosti)

Klimatické změny

Co podporuje dosažení cíle
Možnosti financování z dotačních zdrojů
Příprava III. etapy obnovy zeleně

Vnější vlivy

Kapacitní omezení Technických služeb
Nedostatek finančních prostředků

Kvalitní práce a zkušenosti TS
Existující pasport zeleně
Absence lokalit s ekologickou zátěží

Vnitřní vlivy

Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

2.1.A Zvýšit podíl zeleně a zelených ploch ve veřejném prostoru
2.1.B Zefektivnit hospodaření s vodou ve veřejném prostoru
2.1.C Zlepšit kvalitu ovzduší (omezit vliv lokálních topenišť)
Ukazatele úspěšnosti
Projekty zaměřené na výsadbu zeleně
Projekty v oblasti hospodaření s vodou
Projekty v oblasti čistoty ovzduší

Měřitelnost Cílová hodnota
počet celkem
2
počet celkem
2
počet celkem
2

Poznámka
Financování z dotačních prostředků JE možné.
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KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 2: VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Strategický cíl SC 2.2 Zajistit efektivní systém energetického managementu města (EM)
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města
Technické služby a správa majetku
Zdůvodnění

Žádoucí stav
Energetické hospodářství města generuje významané úspory
Město koncepčně investuje do energetické infrastruktury

Energetický management města může generovat významné úspory

Snaha města o postupnou realizaci projektů v této oblasti
Fungující systém energet. managamentu pro ZŠ, ZUŠ a halu

Systém energet. managamentu je rozšířen i na další veřejné budovy

Veřejné osvětlení je modernizováno (LED technologie)
Budovy v majetku města disponují PENB
Matice vlivu
Co brání dosažení cíle
Negativní dopady nové legislativy (nové povinnosti)

Vnější vlivy

Klimatické změny
Obtížné řešení majetkoprávních sporů
Zvyšující se nároky splečnosti

Co podporuje dosažení cíle
Možnosti financování z dotačních zdrojů
Partnerství a spolupráce se soukrom. i veř. subjekty

Řada kvalitních technologických řešení

Nedostatek finančních prostředků

Realizace projektů z úspor (EPC)
Koncepce energetických úspor je vypracována

Vnitřní vlivy

Zkušenosti z provozu "Flowbox"

Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

2.2.A Rozšíření systému energetického managementu města
2.2.B Rozvoj a zkvalitnění energetické infrastruktury a majetku
Ukazatele úspěšnosti
Budovy města s implementací systému EM
Projekty modernizace energetické infrastruktury a majektu

Měřitelnost Cílová hodnota
počet celkem
7
počet celkem
5

Poznámka
Financování z dotačních prostředků JE možné.
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KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 2: VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Strategický cíl SC 2.3 Zajistit efektivní odpadové hospodářství města
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města
Technické služby a správa majetku
Zdůvodnění

Žádoucí stav

Odpadové hospodářství je významnou zátěží obecního rozpočtu
Téma je citlivě vnímáno ze strany občanů města (dotazníkové šetření)
Snaha minimalizovat produkci odpadů a maximalizovat jejich separaci
Snaha zvýšit povědomí a motivaci obyvatel k odpovědnému chování

Daří se nezvyšovat výdaje obecního rozpočtu na odpadové hospodářství

Občané vnímají fungování odpadového hospodářství města pozitivně

Daří se nezvyšovat produkci odpadů a zvyšovat jejich separaci
Občané Zruče se chovají společensky odpovědně

Matice vlivu
Co brání dosažení cíle

Co podporuje dosažení cíle

Negativní dopady nové legislativy (nové povinnosti)

Celospolečenský tlak na odpovědné chování

Vnější vlivy

Zvyšující se produkce odpadů
Náklady na likvidaci odpadů rostou

Kapacitní omezení Technických služeb
Nedostatek finančních prostředků

Plán odpadového hospodářství města

Vnitřní vlivy

Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

2.3.A Zefektivnit systém sběru a separace odpadu
2.3.B Zvýšit motivaci a osvětu veřejnosti v oblasti produkce a třídění odpadu
Ukazatele úspěšnosti
Podíl vytříděných odpadů
Projekty v oblasti odpadového hospodářství města
Osvětové a motivační akce pro veřejnost

Měřitelnost Cílová hodnota
zvýšení %
10
počet celkem
3
počet celkem
10

Poznámka
Financování z dotačních prostředků JE možné.
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KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 3: MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA
Strategický cíl SC 3.1 Zajistit efektivní správu a péči o nemovitý majetek města
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města
Technické služby a správa majetku

Zdůvodnění
Vzrůstající nároky na kvalitu a kapacitu
Majetek města zajišťující výkon veřejné služby
je třeba udržovat v provozuschopném stavu
Vzrůstající nároky na kvalitu nájemního bydlení

Žádoucí stav
Majetek města je ve stavu umožňující jeho plné využití
Majekt města je dlouhodobě zhodnocován pravidelnými investičními zásahy

Jsou uspokojeny požadavky na kvalitu a dostupnost
nájemního bydlení v městských bytech

Matice vlivu
Co brání dosažení cíle
Bytová politika státu
Související legislativa a nové požadavky na samosprávy

Co podporuje dosažení cíle
Zájem obyvatel města o nájemní bydlení
Zvyšující se životní úroveň obecně

Vnější vlivy

Omezené finanční zdroje
Personální náročnost projektů

Počet městských bytů a jejich stav
Přístup města k této problematice
"s péčí řádného hospodáře"

Vnitřní vlivy

Fungování Technických služeb a správy majetku

Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

2025

3.1.A Realizovat investice do nemovitostí města zajišťujících výkon veřejných
služeb
3.1.B Realizovat investice do bytového hospodářství města
Ukazatele úspěšnosti
Celková výše investic do NM města
Nově vybudované a rekonstruované městské byty
Rekonstruované budovy s veřejnou službou

Měřitelnost
tis. Kč
počet
počet

Cílová hodnota
není stanovena
20
4

Poznámka
Cílová hodnota není stanovena, ale bude monitorována a na konci platnosti Strategického plánu vyhodnocena.

Strategický plán rozvoje města Zruč nad Sázavou 2021 – 2031
98

2026

2027

2028

2029 2030+

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 3: MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA
Strategický cíl SC 3.2 Budovat a rozšiřovat sítě a veřejnou infrastrukturu
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města
Technické služby a správa majetku
Zdůvodnění

Žádoucí stav

Kapacita některé infrastruktury města je na svém limitu
(např. lokální distribuční soustava)

Infrastruktura města a sítě jsou dostatečně kapacitně zajištěny

Kvalita a rozsah infrastruktury umožňuje poskytovat
Poptávaný objem a kvalitu veřené služby

Vzrůstající nároky na kvalitu a kapacitu infrastruktury
Potřeba dobudovat infrastrukturu v místních částech
(vodovod, kanalizace aj.)

Matice vlivu
Co brání dosažení cíle

Co podporuje dosažení cíle

Související legislativa a nové požadavky na samosprávy Zájem budovat sítě ze strany externích partnerů

Vnější vlivy

Vnitřní vlivy

Omezené finanční prostředky
Územní a technická omezení
Personální náročnost projektů

Přístup města k této problematice
"s péčí řádného hospodáře"
Fungování Technických služeb a správy majetku

Rozpracovanost a připravenost
investičních akcí a projektů
Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

3.2.A Zkvalitnit komunikace a dopravní infrastrukturu
3.2.B Zkvalitnit a vybudovat sítě a strategickou infrastrukturu
3.2.C Modernizovat a oživit veřejný prostor
3.2.D Rozšířit a zainvestovat rozvojové plochy města (pro individuální bydlení)
Ukazatele úspěšnosti
Měřitelnost
tis. Kč
ha

Celková výše investic do infrastruktury a sítí
Zvýšení výměry rozvojových ploch města

Cílová hodnota
N/A
8

Poznámka
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KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 4: ŽIVOT A SLUŽBY
Strategický cíl SC 4.1 Podpořit rozvoj a zkvalitnění veřejných i soukromých služeb
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města
Zdůvodnění

Snaha posílit dopravní obslužnost města
Snaha zajistit zdravotní služby v potřebné kvalitě a rozsahu

Žádoucí stav
Kulturní, sportovní a volnočasové akce jsou pravidelné,
hojně navštěvované, tradiční a dobře hodnocené
Dopravní obslužnost pokrývá potřeby obyvatel města

Snaha zajistit soukromé služby služby v potřebné kvalitě a rozsahu

Zdravotní služby jsou plně zajištěny a odpovídají potřebám obyvatel města

(ubytování, stravování, drobné služby atp.)

Dochází k rozvoji soukromých drobných služeb, řemesel a obchodů

Snaha udržet kvalitu kulturních a volnočasových akcí pro veřejnost

Matice vlivu

Vnější vlivy

Vnitřní vlivy

Co brání dosažení cíle
Konkurence akcí z jiných měst v okolí (Praze)
Dopravní politika státu
Konkurence z jiných měst v okolí (Praze)
z hlediska atraktivity města pro lékaře

Co podporuje dosažení cíle
Zvyšující se životní úroveň obyvatel
Zvyšující se zájem občanů města
o aktivní trávení volného času

Omezené finanční prostředky
Zázemí a prostředky města
Omezené možnosti popdory soukromých služeb (kulturní, sportovní a volnočasové vybavení atp.)
ze strany samosprávy
Kvalitní pracovníci na správných místech

Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

4.1.A Udržet a zlepšovat kvalitu kulturních, sportovních a volnočasových akcí pro
veřejnost - podpora spolků a sdružení
4.1.B Zajistit kvalitu a dostupnost veřejných služeb
4.1.C Zajistit kvalitu a dostupnost soukromých služeb
4.1.D Posilovat dopravní obslužnost (zejm. doprava do školy a práce)
Ukazatele úspěšnosti
Nové akce (sport, kultura, volný čas)
Nové soukromé služby
Nové veřejné služby
Nové linky hromadné dopravy (vlak, BUS)

Měřitelnost Cílová hodnota
počet celkem
20
počet celkem
10
počet celkem
3
počet celkem
3

Poznámka

Strategický plán rozvoje města Zruč nad Sázavou 2021 – 2031
100

2025

2026

2027

2028

2029 2030+

KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 4: ŽIVOT A SLUŽBY
Strategický cíl SC 4.2 Dobudovat občanskou vybavenost města
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města
Technické služby a správa majetku
Zdůvodnění

Žádoucí stav
Občanská vybavenost je ve stavu, který je poptáván občany
a umožňuje trvalé zvyšování kvality života

Snaha zvyšovat kvalitu života ve městě

Matice vlivu
Co brání dosažení cíle
Konkurence z jiných měst v okolí (Praze)

Co podporuje dosažení cíle
Zvyšující se životní úroveň obyvatel
Zvyšující se zájem občanů města
o aktivní trávení volného času

Omezené finanční prostředky
Územní a technická omezení

Zázemí a prostředky města
(kulturní, sportovní a volnočasové vybavení atp.)

Vnější vlivy

Vnitřní vlivy

Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

2025

4.2.A Dobudovat prvky občanské vybavenosti
Ukazatele úspěšnosti
Nové prvky občanské vybavenosti

Měřitelnost Cílová hodnota
počet celkem
20

Poznámka
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KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 4: ŽIVOT A SLUŽBY
Strategický cíl SC 4.3 Aktivně rozvíjet občanskou společnost, partnerství a spolupráci
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města
Zdůvodnění

Žádoucí stav
Občané města se více zapojují do veřejného života
Město zahájilo přípravy na rozvoj v duchu Smart City
V rámci života komunit ve městě se zlepšila soiální empatie
a míra zdravého patriotismu

Snaha podpořit motivaci a participaci lidí na „řízení a rozvoji města“

Zájem o nastartování rozvoje města v duchu "Smart City"
Potřeba posilovat a zkvalitňovat mezilidské vztahy,
sociální empatii, sousedskou sounáležitost a zdravý patriotismus

Aktivní jednotlivci i skupiny se podílejí na "řízení a rozvoji města"

Matice vlivu
Co brání dosažení cíle
Zájem a motivace lidí

Co podporuje dosažení cíle
Zvyšující se povědomí společenské odpovědnosti

Vnější vlivy

Obtížná komunikace
Personální a časová náročnost projektů

Snaha "táhnout za jeden provaz"
Snaha o zajištění "otevřenosti města"
Zkušenosti a schopnosti
pracovníků úřadu i vedení města

Vnitřní vlivy

Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

4.3.A Podpořit rozvoj dostupného bydlení ve městě
4.3.B Podpořit motivaci a participaci lidí na „řízení a rozvoji města“
4.3.C Zahájit přípravu na rozvoj města v duchu fenoménu Smart City
4.3.D Podpořit (iniciovat) partnerství veřejného a soukromého sektoru
4.3.E Podpořit tvorbu a udržení pracovních míst
Ukazatele úspěšnosti
Občané nově zapojení do "veřejného života"
Nová partnerství města

Měřitelnost Cílová hodnota
počet/rok
5
počet celkem
2

Poznámka
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KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 5: CESTOVNÍ RUCH
Strategický cíl SC 5.1 Posílit kompetence a řízení cestovního ruchu (CR)
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města
Odbor kultury, školství a sportu

Zdůvodnění
Potenciál Zruče a okolí pro CR, který není adekvátně využit
Chybí dlouhodobě budovaný brand města
Snaha maximalizovat ekonomické efekty
z cestovního ruchu pro rozvoj města
Chybí vhodná forma propojení subjektů CR
a jejich nabídek ve městě, okolí a regionu

Žádoucí stav
Rozvoj cestovního ruchu je udržitelný
a v souladu s potřebami a možnostmi města
Cestovní ruch má pozitivní ekonomické efekty pro město
a další subjekty na území města
Propagace města je v duchu jednotného "brandu"
Funguje propojení produktů CR s okolními městy

Matice vlivu
Co brání dosažení cíle
Nedostatek doprovodných služeb CR
(ubytování, stravování, služby)
Vnější vlivy

Co podporuje dosažení cíle
Domácí cestovní ruch je na vzestupu
(vysoká poptávka)

Konkurence okolních atraktivit (Kutnohorsko)

Problematický vývoj situace COVID - 19

Vnitřní vlivy

Nedostatečná prezentace a propagace atraktivit
Nedostatečné personální zajištění CR
Nedostatek finančních prostředků

Fungující informační centrum
Kvalitní práce pracovníků OKŠS

Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

5.1.A Vytvořit platformu ke koordinaci, konzultaci a sdílení dobré praxe v rámci
směřování cestovního ruchu ve městě
5.1.B Zajistit vzdělávání a odbornou přípravu zaměstnanců v cestovním ruchu
Ukazatele úspěšnosti
Proškolení pracovníci v CR
Platforma pro řízení CR ve městě vytvořena
Pracovní setkání platformy pro řízení CR ve městě

Měřitelnost Cílová hodnota
počet celkem
6
ANO
NE
počet celkem
12

Poznámka
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KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 5: CESTOVNÍ RUCH
Strategický cíl SC 5.2 Vytvořit atraktivní produkty cestovního ruchu
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města
Odbor kultury, školství a sportu

Zdůvodnění
Poteciál Zruče a okolí pro CR, který není adekvátně využit
Chybí dlouhodobě budovaný brand města
Snaha maximalizovat ekonomické efekty
z cestovního ruchu pro rozvoj města
Chybí vhodná forma propojení subjektů CR
a jejich nabídek ve městě, okolí a regionu

Žádoucí stav
Rozvoj cestovního ruchu je udržitelný
a v souladu s potřebami a možnostmi města
Město nabízí kvalitní, komplexní a atraktivní služby a infrastrukturu

Produkty cestovního ruchu jsou vytvořeny a jsou propagovány
Dobu pobytu návštěvníků ve městě se daří prodloužit
Poptávka po turistickém ubytování je uspokojena

Matice vlivu
Co brání dosažení cíle
Nedostatek doprovodných služeb CR
(ubytování, stravování, služby)
Vnější vlivy

Co podporuje dosažení cíle
Domácí cestovní ruch je na vzestupu
(vysoká poptávka)

Konkurence okolních atraktivit (Kutnohorsko)

Problematický vývoj situace COVID - 19

Vnitřní vlivy

Nedostatečná prezentace a propagace atraktivit
Nedostatečné personální zajištění CR
Nedostatek finančních prostředků

Fungující informační centrum
Kvalitní práce pracovníků OKŠS

Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

5.2.A Vytvořit a implementovat produkt CR na téma "Baťovská Zruč"
5.2.B Vytvořit a implementovat produkt CR na téma "fenomén vodáctví"
5.2.C Podpořit rozvoj turistického ubytování (např. zážitkové ubytování)
5.2.D Udžovat a modernizovat zámecký areál jako nositele cestovního ruchu
Ukazatele úspěšnosti
Nově vytvořené produkty CR
Celková výše investic a oprav do zámeckého areálu

Měřitelnost Cílová hodnota
počet celkem
2
tis. Kč/ celkem
10.000

Poznámka
Financování z dotačních prostředků JE možné.
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KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 6: ŠKOLSTVÍ
Strategický cíl SC 6.1 Trvale zvyšovat kvalitu výuky ve školských zařízeních zřizovaných městem
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města
Odbor kultury, školství a sportu
Zdůvodnění

Žádoucí stav

Jde o citlivé téma a požadavek veřejnosti řešit toto téma jako jednu z priorit

Vedení školských zařízení, představitelé veřejnosti (rodičů) i samospráva,

Panuje všeobecná diskuse o kvalitě výuky
Snaha vedení města respektovat přístup školských zařízení
a zároveň vyjít vstříc veřejnosti (rodičům dětí)
Potřeba nastavit systém dalšího vzdělávání
Potřeba modernizovat a dovybavit školská zařízení

jako zřizovatel, postupují společně a koncepčně s cílem zajistit kvalitu výuky

Komunikace je srozumitelná a jednotná
Funguje systém (program) celoživotního vzdělávání

Školská zařízení jsou vybavena a modernizována tak,
aby dokázala vyhovět současným i budoucím požadavkům

Matice vlivu
Co brání dosažení cíle

Co podporuje dosažení cíle
Ochota pomoci ze strany externích odborných subjektů

Zkušenosti a dobrá praxe
Vnější vlivy

Citlivost tématu, některé osobní antipatie a přesudky

Ochota a snaha situaci zlepšit ze strany vedení města,

Nevyužitý potenciál komunikace (rodiče - školy)

Vnitřní vlivy

školských zařízení i zástupců rodičů

Projekty, které probíhají, či proběhly
(např. Škola s hvězdičkou)

Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029 2030+

6.1.A Zajistit osobní a profesní rozvoj a motivaci učitelů
6.1.B Rozvíjet osobnost, dovednosti a schopnosti žáků
6.1.C Podpořit a rozvíjet systém dalšího vzdělávání
Ukazatele úspěšnosti
Měřitelnost
Stabilizace učitelských sborů
Osoby zapojené v systému celoživotního vzděávání

snížení fluktuace

počet/rok

Cílová hodnota
není stanovena
20

Poznámka
Cílová hodnota není stanovena, ale bude monitorována a na konci platnosti Strategického plánu vyhodnocena. Možnost využít odborného
poradenství externích subjektů.
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KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 6: ŠKOLSTVÍ
Strategický cíl SC 6.2 Zlepšit vztah a kvalitu komunikace v rovině „škola – rodiče – město“
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města
Odbor kultury, školství a sportu
Zdůvodnění

Žádoucí stav

Jde o citlivé téma a požadavek veřejnosti řešit toto téma jako jednu z priorit

Vedení školských zařízení, představitelé veřejnosti (rodičů) i samospráva,

Panuje všeobecná diskuse o kvalitě výuky
Snaha vedení města respektovat přístup školských zařízení
a zároveň vyjít vstříc veřejnosti (rodičům dětí)

jako zřizovatel, postupují společně a koncepčně s cílem zajistit kvalitu výuky

Komunikace je srozumitelná a jednotná

Matice vlivu
Co brání dosažení cíle

Co podporuje dosažení cíle
Ochota pomoci ze strany externích odborných subjektů

Zkušenosti a dobrá praxe
Vnější vlivy

Citlivost tématu, některé osobní antipatie a přesudky

Ochota a snaha situaci zlepšit ze strany vedení města,

Nevyužitý potenciál komunikace (rodiče - škola)

Vnitřní vlivy

školských zařízení i zástupců rodičů

Projekty, které probíhají, či proběhly
(např. Škola s hvězdičkou)

Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029 2030+

6.2.A Zlepšit formu a kvalitu vzájemné komunikace
Ukazatele úspěšnosti
Měřitelnost
Spokojenost rodičů

Cílová hodnota

% spokojených není stanovena

Poznámka
Cílová hodnota není stanovena, ale bude monitorována formou dotazníkových šetření a na konci platnosti Strategického plánu vyhodnocena.
Možnost využít odborného poradenství externích subjektů.
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KARTA STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategická priorita Prioritní oblast 6: ŠKOLSTVÍ
Strategický cíl SC 6.3 Realizovat potřebná technická a technicko-organizační opatření
Odpovědná role
Realizační tým

Starosta města
Odbor kultury, školství a sportu

Zdůvodnění
Průběžné zastarávání vybavení
s ohledem na vývoj především v oblasti ICT
Požadavky na nové kompetence žáků
a ohledem na vývoj společnosti
Potřeba modernizovat a dovybavit školská zařízení

Žádoucí stav
Školská zařízení jsou vybavena a modernizována tak,
aby dokázala vyhovět současným i budoucím požadavkům

Matice vlivu

Vnější vlivy

Co brání dosažení cíle
Dostupnost finančních prostředků
Rychlý vývoj v oblasti ITC
a rychle se zvyšující požadavky na úroveň
technického vybavení

Co podporuje dosažení cíle
Ochota pomoci ze strany
externích odborných subjektů
Zkušenosti a dobrá praxe

Omezené možnosti financování
ze strany města

Snaha situaci zlepšit ze strany vedení města,
školských zařízení i zástupců rodičů

Vnitřní vlivy

Projekty, které probíhají, či proběhly
(např. Škola s hvězdičkou)

Kroky k naplnění cíle
Opatření
Časová náročnost dle platnosti SPRM (odhad)
Roky

2021

2022

2023

2024

2025

6.3.A Zajistit moderní technické vybavení škol
6.3.B Zajistit modernizaci, opravy a rekonstrukce nemovitého majetku škol
6.3.C Realizovat vhodná doprovodná organizační a technická opatření
Ukazatele úspěšnosti
Moderní prvky techn. vybavení
Celková výše investic do oprav a rekonstrukcí
Doprovodná organizačně-technická opatření

Měřitelnost Cílová hodnota
počet celkem
20
tis. Kč
není stanovena
počet celkem
5

Poznámka
Cílová hodnota není stanovena, ale bude monitorována a na konci platnosti Strategického plánu vyhodnocena.
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2.5 ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ
Zásobník projektů je strukturovaný popis navržených aktivit a projektů v rámci hierarchické struktury
strategického plánu rozvoje města. Každá Prioritní oblast má své Strategické cíle a měřitelná
Opatření, která budou „naplňována“ konkrétními aktivitami a projekty.
Každý projekt v zásobníku je charakterizován souborem strukturovaných informací (jak je projekt
připraven, jaká je jeho očekávaná finanční a časová náročnost, kdo je garantem projektu a zdali je
možné využít externí finanční zdroje v podobě dotací).
Současně je u každého projektu uvedena jeho priorita, která charakterizuje stupeň důležitosti, resp.
naléhavosti jeho realizace.
Priorita 1: Realizace projektu je nutná, není možné ji odkládat
Priorita 2: Realizace projektu je důležitá, je možné ji případně odložit
Priorita 3: Realizace projektu je potřebná, je možné ji odložit
Součástí výstupní dokumentace procesu strategického plánování ve Zruči je rovněž Akční plán
projektů, který bude každoročně aktualizován a který představuje podrobný návod jaké projekty
a jakým způsobem zrealizovat.
Platnost akčního plánu je dvouletá a v rámci každoroční aktualizace jsou do akčního plánu zahrnuty
projekty, které jsou k realizaci připraveny (např. projektová dokumentace) a na jejichž realizaci jsou
k dispozici finanční prostředky (rozpočet města, úvěr, dotace atp.).
Akční plán je vypracován ve formě samostatného dokumentu tak, aby byla umožněna jeho
pravidelná a snadná aktualizace.
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Prioritní oblast 1: BEZPEČNOST A SOUŽITÍ
STRATEGICKÝ
CÍL

SC 1.1 Posílit bezpečnost ve veřejném prostoru

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Technická
opatření proti
existenci
a vzniku
„rizikových
lokalit“
Ochrana
ohrožených
cílových skupin

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Kamerový
systém
Ochrana
veřejných budov
proti násilnému
vniknutí

1.1. A Zmírnit negativní dopady existence nepřizpůsobivých občanů na život ve městě
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
Zvýšení dohledu MP na problémové
lokality, dle aktuální situace, rozšíření
kamerového systému atp.
Formulace
2
1.000 tis.
ano
12 měs.
zadání

Cílená a zvýšená ochrana ohrožených
osob (děti, senioři) – technická
opatření (kamery, bezpečnostní prvky
– SOS tlačítka apod.) v místech častého
pohybu cílových skupin (dětská hřiště,
parky atp.)
1.1. B Posílit bezpečnost majetku
POPIS
Rozšíření dohledového kamerového
systému města
Realizace technických
a technologických opatření proti
násilnému vniknutí (školská zařízení
a veřejné budovy)

2

PRIORITA

Formulace
zadání

500 tis.

ano

10 měs.

STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST

1

V realizaci

3.000 tis.

ano

12 měs.

3

Formulace
zadání

500 tis.

ne

6 měs.
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GARANT
PROJEKTU

Starosta města
Vedoucí MěP

Starosta města
Vedoucí MěP

GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Vedoucí MěP
Starosta města
Vedoucí MěP

OPATŘENÍ

1.1. C Zvýšit dopravní bezpečnost
NÁZEV
Analýza
dopravní
bezpečnosti

PROJEKT

Dopravní
bezpečnost
ohrožených
skupin

POPIS
Vypracovat analýzu dopravní
bezpečnosti ve městě (s vazbou na
okolí atp.)
Technická opatření k posílení dopravní
bezpečnosti ohrožených skupin
(senioři, děti) – chytré nasvětlení
přechodů, bezpečnostní kiosky nebo
SOS tlačítka, dle aktuální potřeby atp.
Nasvícení přechodů pro chodce

Projekt „Pěšky
do školy“

Děti se dopravují do školy pěšky ve
skupinkách vždy vedených dospělým.
Více např. zde
https://peskymestem.cz/projekt/peskydo-skoly/
Lze propojit s dalšími aktivitami (např.
„do školy na kole“, „lehká aktovka“
atp.)

PRIORITA

STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST

GARANT
PROJEKTU

3

Formulace
zadání

500 tis.

ne

6 měs.

Starosta města

2

Formulace
zadání

5.000 tis.

ano

24 měs.

Starosta města
Vedoucí TSSM

1

Projektová
dokumentace

400 tis.

ne

6 měs.

Starosta města
Vedoucí TSSM

2

Formulace
zadání/Best
practice

Není
možné
stanovit

ne

Průběžně

Starosta města

Strategický plán rozvoje města Zruč nad Sázavou 2021 – 2031
110

Prioritní oblast 1: BEZPEČNOST A SOUŽITÍ
STRATEGICKÝ
CÍL

SC 1.2 Zajistit prevenci, osvětu a informovanost občanů města

OPATŘENÍ

1.2. A Zajistit prevenci sociopatologických jevů
NÁZEV

Nízkoprahový
klub Kotelna

PROJEKT

Podpora
zájmových
a neziskových
organizací

Projekt
partnerství

POPIS
Nízkoprahový klub Kotelna i pro
osoby starší 26 let (nová služba);
zmapování potřeb a posílení terénní
práce (např. práce terénních
pracovníků „z cílové skupiny“)
Dotační podpora vytipovaných
neziskových organizací působících
na území města v oblasti
preventivních programů
zaměřených na cílové skupiny (děti,
mládež) s cílem snížení výskytu
sociopatologických jevů
Finanční a materiální podpora
činnosti vzdělávacích a zájmových
subjektů a organizací působících na
území města, které zajišťují
/umožňují aktivní trávení volného
času dětí a mládeže
Partnerství a spolupráce v rámci
prevence (např. spolupráce s
prodejci alkoholu ve městě)

PRIORITA

STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST

Průběžně

Starosta města
Vedoucí NZDM
Kotelna

ne

Průběžně

Starosta města
Vedoucí odboru
vnitřních věcí

500 tis.
Kč/rok

ne

Průběžně

Starosta města
Vedoucí OKSŠ

100 tis.
Kč/rok

ne

Průběžně

Starosta města
Vedoucí MěP

2

Formulace
zadání

3.000 tis.

2

Formulace
zadání

50 tis.
Kč/rok

1

Formulace
zadání

2

Formulace
zadání
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GARANT
PROJEKTU

ano

OPATŘENÍ
NÁZEV
Mobilní rozhlas

PROJEKT

Medializace práce
městské policie

Bezpečné město –
webový portál

1.2. B Zefektivnit krizovou komunikaci města směrem k veřejnosti
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
Sjednotit formu a způsob krizové
Není
komunikace (aplikace V obraze)
1
V realizaci
možné
ne
6 měs.
stanovit
Pravidelná medializace práce
městské policie ve formě tiskových
zpráv, které atraktivní formou
popisují úspěchy, postupy a činnost
Formulace
100
2
ne
Průběžně
městské policie s důrazem na
zadání
tis./rok
cílovou skupinu nepřizpůsobivých
občanů (cílem je odradit od páchání
přestupků či trestných činů)
Vytvoření webového portálu se
zaměřením na bezpečnostní
Formulace
problematiku, kde se sbíhají veškeré
3
zadání/Best
300 tis.
ano
12 měs.
informace v oblasti bezpečnosti ve
practice
městě a okolí
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GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Vedoucí KS

Starosta města
Vedoucí MěP, KS

Starosta města
Vedoucí MěP, KS

Prioritní oblast 2: VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STRATEGICKÝ
CÍL

SC 2.1 Dlouhodobě zlepšovat správu a péči o veřejnou zeleň a životní prostředí

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Zeleň ve
městě
Eliminace
psích
exkrementů

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Voda
v krajině
Využívání
dešťové
(a šedé) vody
k závlaze

OPATŘENÍ
NÁZEV
PROJEKT

Měření
kvality
ovzduší

2.1. A Zvýšit podíl zeleně a zelených ploch ve veřejném prostoru
STUPEŇ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI
Údržba současné zeleně a výsadba nové
(3. etapa je v přípravě) ve vazbě na
Projektová
1
zpracovaný pasport zeleně, včetně výsady
dokumentace
nových alejí
Vytvoření speciálního prostoru pro
Formulace
venčení psů
3
zadání
2.1. B Zefektivnit hospodaření s vodou ve veřejném prostoru
STUPEŇ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI
Zachování propustných ploch pro vsak
Projektová
vody a budování vodních děl v krajině
2
dokumentace
(rybník Na rybárně již po realizaci)
Záchyt dešťové vody na vhodných místech
(plochy a nemovitosti města) a její využití
Formulace
3
na zalévání (např. zámeckého parku)
zadání
2.1. C Zlepšit kvalitu ovzduší (omezit vliv lokálních topenišť)
STUPEŇ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI
Pořízení mobilního přístroje pro měření
kvality vzduchu (spolupráce více obcí pro
ekonomiku nákupu) či ad hoc měření
v topné sezóně; včetně posílení motivace
a osvěty veřejnosti

3

Formulace
zadání

ODHAD
ROZPOČTU

MOŽNOST
DOTACE

ČASOVÁ
NÁROČNOST

GARANT
PROJEKTU

3.000 tis.

ano

10 měs.

Starosta města
Vedoucí TSSM

300 tis.

ne

6 měs.

Starosta města
Vedoucí TSSM

ODHAD
ROZPOČTU
Není
možné
stanovit

MOŽNOST
DOTACE
ano
(budování
rybníků)

ČASOVÁ
NÁROČNOST

GARANT
PROJEKTU

Průběžně

Starosta města
Vedoucí TSSM

500 tis.

ano

6 měs.

Starosta města
Vedoucí TSSM

ODHAD
ROZPOČTU

MOŽNOST
DOTACE

ČASOVÁ
NÁROČNOS
T

GARANT
PROJEKTU

3.000 tis.

ano

6 měs.

Starosta města
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Prioritní oblast 2: VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STRATEGICKÝ
SC 2.2 Zajistit efektivní systém energetického managementu města (EM)
CÍL

OPATŘENÍ
NÁZEV
PROJEKT

Dohled a řízení
energií

OPATŘENÍ
NÁZEV

Investice do
údržby/oprav
PROJEKT

Smart city řešení
v oblasti
energetiky

2.2. A Rozšíření systému energetického managementu města
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
Rozšíření systému Flowbox na další
Není
Projektová
budovy města (např. Spolkový dům)
2
možné
ne
12 měs.
dokumentace
stanovit
2.2. B Rozvoj a zkvalitnění energetické infrastruktury a majetku
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
Není
Údržba a opravy lokální elektro
Projektová
2
možné
ano
Průběžně
distribuční soustavy a biokotelna
dokumentace
stanovit
Projekt
Výměna trafa v trafostanici (LDS
1
připraven
1.000 tis.
ne
36 měs.
Sázavan)
k realizaci
Výměna LED svítidel veřejného
ano
Formulace
osvětlení (ve vazbě na pasportizaci
3
5.000 tis.
(případně
24 měs.
zadání
VO)
EPC)
Výměna LED svítidel veřejného
ano
Projektová
osvětlení (první etapa) - chodník
2
300 tis.
(případně
6 měs.
dokumentace
k DENSU
EPC)
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GARANT
PROJEKTU
Starosta
města
GARANT
PROJEKTU
Starosta
města
Starosta
města
Starosta
města
Starosta
města

Prioritní oblast 2: VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STRATEGICKÝ
CÍL

SC 2.3 Zajistit efektivní odpadové hospodářství města

OPATŘENÍ

2.3. A Zefektivnit systém sběru a separace odpadu
NÁZEV

PROJEKT

Pracovní skupina
Odpadové
hospodářství

Sběrná místa pro
KO
Sběrný dvůr
OPATŘENÍ
NÁZEV
PROJEKT

Vzdělávací
programy
Motivační systém

POPIS

PRIORITA

STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST

Zapojit odbornou veřejnost do
diskuzí ohledně odpadového
hospodářství ve městě – iniciovat
Projektová
pravidelná setkání pracovní skupiny a
2
50 tis./rok
ne
12 měs.
dokumentace
vypracovat audit současného stavu,
vč. návrhů a opatření pro
optimalizaci systému
Zlepšit vzhled (čistotu) sběrných míst
Formulace
2
1.000 tis.
ne
12 měs.
pro komunální odpad
zadání
Vybudovat nový sběrný dvůr ve
Formulace
3
7.000 tis.
ano
24 měs.
vlastnictví města
zadání
2.3. B Zvýšit motivaci a osvětu veřejnosti v oblasti produkce a třídění odpadu
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
Vytvořit vzdělávací programy pro MŠ,
Formulace
ZŠ a širokou veřejnost (spolupráce
2
zadání/Best
50 tis./rok
ano
Průběžně
EKO-KOM)
practice
Vytvořit vhodný motivační systém
Formulace
3
200 tis.
ne
24 měs.
pro veřejnost
zadání
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GARANT
PROJEKTU

Starosta města
Vedoucí KS

Starosta města
Vedoucí KS
Starosta města
Vedoucí TSSM
GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Vedoucí OKSŠ
Starosta města
Vedoucí KS

Prioritní oblast 3: MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA
STRATEGICKÝ
CÍL

SC 3.1 Zajistit efektivní správu a péči o nemovitý majetek města

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT
Investiční akce

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT
Investiční akce

3.1. A Realizovat investice do nemovitostí města zajišťujících výkon veřejné služby
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU
DOTACE NÁROČNOST
Dokončení rekonstrukce zámku Projektová
3
12.000 tis.
ne
24 měs.
bývalé vinárny
dokumentace
Rekonstrukce střechy budovy
Projektová
1
600 tis.
ne
6 měs.
městské policie
dokumentace
Budova bývalé školy – údržbové
Projektová
2
2.000 tis.
ne
24 měs.
práce
dokumentace
Rekonstrukce budovy ambulance,
Projektová
1
5.000 tis.
ne
12 měs.
včetně ordinace pro zubaře
dokumentace
3.1. B Realizovat investice do bytového hospodářství města
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU
DOTACE NÁROČNOST
Rekonstrukce stávajících bytů
Projektová
a výstavba dvou nových ve
2
12 měs.
20.000 tis.
ne
dokumentace
Zručském Dvoře, č.p. 2
Výstavba dvou sociálních bytů
Projektová
1
12 měs.
3.100 tis.
ano
v č.p. 719
dokumentace
Průběžně po
Průběžná rekonstrukce stávajících
Projektová
dobu
2
5.000 tis.
bytů
dokumentace
platnosti
ne
SPRM
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GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Starosta města
Vedoucí TSSM
Starosta města
Vedoucí TSSM
Starosta města
GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Vedoucí TSSM
Starosta města
Vedoucí TSSM
Starosta města
Vedoucí TSSM

Prioritní oblast 3: MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA
STRATEGICKÝ
CÍL

SC 3.2 Budovat a rozšiřovat sítě a veřejnou infrastrukturu

OPATŘENÍ

3.2. A Zkvalitnit komunikace a dopravní infrastrukturu
NÁZEV

POPIS

Investiční
akce

Ulice ve Smrčkách – výstavba
komunikace
Ulice Sázavan - Rekonstrukce
včetně chodníků
Spojovací, Průběžná, Družstevní –
nové chodníky
Průběžná oprava komunikací
a chodníků

PROJEKT

Výkupy

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Investiční
akce

PRIORITA

Výkupy pozemků pod
komunikacemi

2
3
2
2

1

STUPEŇ
PŘÍPRAVENOSTI
Projektová
dokumentace
Projektová
dokumentace
Projektová
dokumentace
Formulace
zadání
Průběžně
v realizaci

3.2. B Zkvalitnit a vybudovat sítě a strategickou infrastrukturu
STUPEŇ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI
Projektová
Kotelna – výměníkové stanice
1
dokumentace
Rekonstrukce vodovodu
Projektová
2
v Sázavanu
dokumentace
Posílit mobilní infrastrukturu

3

Formulace
zadání

ODHAD
ROZPOČTU

GARANT PROJEKTU
Starosta města
Vedoucí TSSM
Starosta města
Vedoucí TSSM
Starosta města
Vedoucí TSSM

3.000 tis.

ne

12 měs.

13.000 tis.

ne

12 měs.

2.000 tis.

ne

24 měs.

2.000 tis.

ano

Průběžně

Vedoucí TSSM

24 měs.

Starosta města
Vedoucí Odboru
stavebního úřadu,
územního plánování
a životního prostředí

1.500 tis.

ODHAD
ROZPOČTU

ne

MOŽNOST
ČASOVÁ
DOTACE NÁROČNOST

15.000 tis.

ne

36 měs.

7.000 tis.

ne

24 měs.

není možné
stanovit

ne

12 měs.
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MOŽNOST
ČASOVÁ
DOTACE NÁROČNOST

GARANT PROJEKTU
Starosta města
Vedoucí TSSM
Starosta města
Vedoucí TSSM
Starosta města

OPATŘENÍ

3.2. C Modernizovat a oživit veřejný prostor
NÁZEV

PROJEKT
Investiční akce

OPATŘENÍ
NÁZEV

Investiční akce
PROJEKT

Rozvojové plochy

STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
Projektová
Rekonstrukce náměstí Míru
2
24 měs.
40.000 tis.
ne
dokumentace
Rekonstrukce náměstí MUDr. J.
Projektová
2
24 měs.
50.000 tis.
ne
Svobody
dokumentace
Projektová
Regenerace Sídliště Na Pohoří
2
24 měs.
15.000 tis.
ne
dokumentace
Projektová
Regenerace Sídliště Sad Míru
2
24 měs.
10.000 tis.
ne
dokumentace
3.2. D Rozšířit a zainvestovat rozvojové plochy města (pro individuální bydlení)
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
Zasíťování lokality Na Pohoří pro
Projektová
výstavbu bytových i RD včetně
2
12 měs.
50.000 tis.
ne
dokumentace
komunikací
Projektová
Zasíťování chat V Rákosí
2
6 měs.
2.000 tis.
ne
dokumentace
POPIS

Cílené tipování a průzkum nových
rozvojových ploch pro bydlení

PRIORITA

Formulace
zadání

2

Není
možné
stanovit
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ne

12 měs.

GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Vedoucí TSSM
Starosta města
Vedoucí TSSM
Starosta města
Starosta města
GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Starosta města

Starosta města

Prioritní oblast 4: ŽIVOT A SLUŽBY
STRATEGICKÝ
CÍL

SC 4.1 Podpořit rozvoj a zkvalitnění veřejných i soukromých služeb

OPATŘENÍ

4.1. A Udržet a zlepšovat kvalitu kulturních, sportovních a volnočasových akcí pro veřejnost - podpora spolků a sdružení
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
GARANT
NÁZEV
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
PROJEKTU
Posílit koordinaci, sdílení a komunikaci
Organizace ohledně plánu a příprav akcí, včetně
Formulace
Starosta města
2
100 tis.
ne
12 měs.
a řízení
prověření možností přesunu vhodných
zadání
Vedoucí OKSŠ
kulturních akcí do on-line prostředí
Cílová
Kulturní, společenské a volnočasové akce
Formulace
100
Starosta města
skupina
zacílit na skupinu 15 – 21 let (využít např.
2
ne
Průběžně
zadání
tis./rok
Vedoucí OKSŠ
mládež
formu participativního rozpočtu)
4.1. B Zajistit kvalitu a dostupnost veřejných služeb
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
GARANT
NÁZEV
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
PROJEKTU
Zajistit zdravotní služby v potřebné kvalitě
a rozsahu (spolupráce s lékaři - mít
zmapováno, jaké lékaře ve městě máme,
Není
Zdravotní
a jaké ne, a chtěli bychom znát, do kdy plánují
Formulace
1
možné
ne
36 měs.
Starosta města
služby
provozovat svoji praxi, a začít včas řešit
zadání
stanovit
náhrady; v plánu mít rovněž zmapované
ordinace/jejich stav a případně počítat s
investicemi na rekonstrukce atd.)

PROJEKT

OPATŘENÍ

PROJEKT
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OPATŘENÍ

4.1. C Zajistit kvalitu a dostupnost soukromých služeb
NÁZEV

PROJEKT

Podpora
drobných služeb,
řemesel
a obchodu

OPATŘENÍ
NÁZEV
PROJEKT
Integrace PID

POPIS

PRIORITA

STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST

Zmapovat dostupnost a kvalitu
soukromých služeb ve městě (drobné
Formulace
služby, obchody a řemesla)
2
200 tis.
ne
12 měs.
zadání
a vhodným způsobem motivovat
jejich rozvoj
4.1. D Posilovat dopravní obslužnost (zejm. doprava do školy a práce)
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
Ve spolupráci s dopravci zajistit
Není
integraci hromadné dopravy na
1
V realizaci
možné
ne
12 měs.
území města do dopravního systému
stanovit
Prahy a Středočeského kraje

GARANT
PROJEKTU

Starosta města

GARANT
PROJEKTU
Starosta města

Prioritní oblast 4: ŽIVOT A SLUŽBY
STRATEGICKÝ
CÍL

SC 4.2 Dobudovat občanskou vybavenost města

OPATŘENÍ

4.2. A Dobudovat prvky občanské vybavenosti
NÁZEV

PROJEKT

Vybudování
venkovního
koupaliště

POPIS
Vybudování koupaliště přírodního
typu tzv. biotopu

PRIORITA
1

STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
První fáze
projektové
30.000 tis.
ne
24 měs.
dokumentace
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GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Rada města

Prioritní oblast 4: ŽIVOT A SLUŽBY
STRATEGIC
KÝ CÍL

SC 4.3 Aktivně rozvíjet občanskou společnost, partnerství a spolupráci

OPATŘENÍ
NÁZEV

Strategie rozvoje
bydlení
PROJEKT

Databáze nabídky
a poptávky
Motivační
program
OPATŘENÍ
NÁZEV
Osobní
angažovanost
PROJEKT

Participativní
rozpočet města

Zručský Ideathlon

4.3. A Podpořit rozvoj dostupného bydlení ve městě
PRIO
STUPEŇ
ODHAD
POPIS
RITA PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU
Vypracovat odbornou „koncepci bytové
výstavby“ (kde stavět, co stavět, jak to
financovat, jaké typy nemovitostí, jak
vysoký nájem, pro jaké cílové skupiny,
Formulace
1
500 tis.
jak motivovat mladé k pořízení vlastního
zadání
bydlení atd.), včetně doporučení
k rozrůstání města a optimálnímu
(maximálnímu) počtu obyvatel
Zmapování dostupných rozvojových
Formulace
ploch a sdílení informací (veřejná
2
100 tis.
zadání
„databáze nabídky a poptávky“)
Vytvořit vhodný motivační program pro
Formulace
2
500 tis.
potenciální investory
zadání
4.3. B Podpořit motivaci a participaci lidí na „řízení a rozvoji města“
PRIO
STUPEŇ
ODHAD
POPIS
RITA PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU
Podpora a rozvoj dobrovolnictví, včetně
Není
Formulace
zapojení škol a dětského parlamentu –
2
možné
zadání
např. pomoc seniorům
stanovit
Participativní rozpočet pilotně (město
vyčlení část finančních prostředků
Formulace
1
200 tis./rok
a občané rozhodují o konkrétních
zadání
projektech)
Skupiny dobrovolníků (angažovaných
Formulace
občanů) diskutují/řeší konkrétní
3
50 tis.
zadání
problém/návrh/projekt; vítězný tým je
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MOŽNOS
T DOTACE

ČASOVÁ
NÁROČNOST

GARANT
PROJEKTU

ne

9 měs.

Starosta města
Rada města

ne

Průběžně

Starosta města

ne

12 měs.

Starosta města
Rada města

MOŽNOS
T DOTACE

ČASOVÁ
NÁROČNOST

GARANT
PROJEKTU

ne

36 měs.

Starosta města

ne

Průběžně

Starosta města
Tajemník

ne

Průběžně

Starosta města
Vedoucí KS

„Slovo má
veřejnost“

PR města
OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Koncepce Smart
City

odměněn
Zapojit veřejnost do realizace vybraných
Není
akcí; např. pravidelné tematické on-line
Formulace
1
možné
diskuse s veřejností (vždy konkrétní
zadání
stanovit
téma)
Posílit pozitivní PR města (např. vytvořit
on-line mapu investičních akcí a
Formulace
2
200 tis.
projektů) - využití nadstavby v systému
zadání
WEGAS
4.3. C Zahájit přípravu na rozvoj města v duchu fenoménu Smart City
PRIO
STUPEŇ
ODHAD
POPIS
RITA PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU
Vypracovat koncepci Smart City města
s tím, že tato koncepce bude
identifikovat vhodná a smysluplná
Formulace
2
300 tis.
chytrá řešení, která budou respektovat
zadání
kontext strategického plánu rozvoje
města
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ne

Průběžně

Starosta města
Vedoucí KS

ne

6 měs.

Starosta města

MOŽNOS
T DOTACE

ČASOVÁ
NÁROČNOST

GARANT
PROJEKTU

ne

12 měs.

Starosta města
Vedoucí TSSM

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Kulaté stoly

PPP
OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Tržiště volných
prostor
Propagace
investičních
příležitostí

4.3. D Podpořit (iniciovat) partnerství veřejného a soukromého sektoru
STUPEŇ
ODHAD
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU
Zavést institut pravidelných setkávání
s podnikateli („kulaté stoly“) - diskuse
nad současnými problémy a výzvami
Formulace
2
10 tis./rok
v oblasti zaměstnanosti a rozvoje
zadání
podnikatelského prostředí ve Zruči
a nad možnostmi, jak je společně řešit
Prověřit možnosti realizace některých
Formulace
investičních projektů formou PPP
3
100 tis.
zadání
(Public Private Partnership)
4.3. E Podpořit tvorbu a udržení pracovních míst
STUPEŇ
ODHAD
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU
Zmapovat vhodné/možné prostory
a pozemky k pronájmu a informace
Formulace
veřejně sdílet – databáze volných
2
100 tis.
zadání
prostor vhodných pro podnikání
(„tržiště volných prostor“)
Zajistit účinnou propagaci města
směrem k investorům

2

Formulace
zadání

50 tis./rok
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MOŽNOST
DOTACE

ČASOVÁ
NÁROČNOST

GARANT
PROJEKTU

ne

Průběžně

Starosta
města

ne

6 měs.

Starosta
města

MOŽNOST
DOTACE

ČASOVÁ
NÁROČNOST

GARANT
PROJEKTU

ne

10 měs.

Starosta
města

ne

Průběžně

Starosta
města

Prioritní oblast 5: CESTOVNÍ RUCH
STRATEGICKÝ
CÍL

SC 5.1 Posílit kompetence a řízení cestovního ruchu

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Platforma pro
řízení cestovního
ruchu

OPATŘENÍ
NÁZEV
PROJEKT

Vzdělávání
v cestovním
ruchu

5.1. A Vytvořit platformu ke koordinaci, konzultaci a sdílení dobré praxe v rámci směřování cestovního ruchu ve městě
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
GARANT
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
PROJEKTU
Vytvoření platformy (komise
cestovního ruchu, kulatý stůl)
k tématu cestovního ruchu v městě
Není
Zruč nad Sázavou a pravidelná
Formulace
Starosta města
1
možné
ne
Průběžně
koordinace, konzultace
zadání
Vedoucí OKSŠ
stanovit
a brainstorming ke směřování
cestovního ruchu ve městě a k tvorbě
produktů
5.1. B Zajistit vzdělávání a odbornou přípravu zaměstnanců v cestovním ruchu
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
GARANT
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
PROJEKTU
Zajistit vzdělávání managementu
Formulace
Starosta města
a odbornou přípravu zaměstnanců
2
20 tis./rok
ne
Průběžně
zadání
Vedoucí OKSŠ
v cestovním ruchu
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Prioritní oblast 5: CESTOVNÍ RUCH
STRATEGICKÝ
CÍL

SC 5.2 Vytvořit atraktivní produkty cestovního ruchu

OPATŘENÍ
NÁZEV
PROJEKT
Baťovská Zruč
OPATŘENÍ
NÁZEV
PROJEKT

Fenomén
vodáctví

OPATŘENÍ
NÁZEV
PROJEKT

Zážitkové
ubytování
Kemp „V rákosí“

5.2. A Vytvořit a implementovat produkt CR na téma "Baťovská Zruč"
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
Příprava, realizace a implementace
Viz. Koncepce
Není
nového turistického produktu
2
cestovního
možné
ne
12 měs.
Baťovská Zruč
ruchu města
stanovit
5.2. B Vytvořit a implementovat produkt CR na téma "fenomén vodáctví"
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
Příprava, realizace a implementace
Viz. Koncepce
Není
nového turistického produktu
2
cestovního
možné
ne
12 měs.
rozvíjející fenomén vodáctví
ruchu města
stanovit
5.2. C Podpořit rozvoj turistického ubytování (např. zážitkové ubytování)
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
Viz. Koncepce
Není
Vybudování glamping místa / kempu
2
cestovního
možné
ne
Průběžně
ruchu města
stanovit
Kompletní modernizace kempu
projektová
1
20.000 tis.
ne
24 měs.
V rákosí (vč. zázemí pro obytné vozy)
dokumentace
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GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Vedoucí OKSŠ
GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Vedoucí OKSŠ
GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Vedoucí OKSŠ
Starosta města

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Zámecký areál

5.2. D Udržovat a modernizovat zámecký areál jako nositele cestovního ruchu
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
Viz. Koncepce
Není
Inovace zámeckého areálu a expozic
2
cestovního
možné
ne
36 měs.
ruchu města
stanovit
Viz. Koncepce
Propagace zámku
2
cestovního
50 tis./rok
ne
Průběžně
ruchu města
Projektová
Zámek - průběžná údržba 2021-2030
2
10.000 tis.
ne
120 měs.
dokumentace
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GARANT
PROJEK TU
Starosta města
Vedoucí OKSŠ
Starosta města
Vedoucí OKSŠ
Starosta města
Vedoucí TSSM

Prioritní oblast 6: ŠKOLSTVÍ
STRATEGICKÝ
CÍL

SC 6.1 Trvale zvyšovat kvalitu výuky ve školských zařízeních zřizovaných městem

OPATŘENÍ
NÁZEV

Rozvoj
učitelských sborů
PROJEKT
Dobrá praxe

Spolupráce

6.1. A Zajistit osobní a profesní rozvoj a motivaci učitelů
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
ČASOVÁ
POPIS
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU DOTACE NÁROČNOST
Osobní rozvojové plány pro
jednotlivé učitele (osobní i profesní
Není
rozvoj, motivační prvky finanční
Formulace
2
možné
ne
24 měs.
i nefinanční, měřitelnost pokroku,
zadání
stanovit
vyhodnocení dopadů na kvalitu
výuky)
Není
Podpora a rozvoj projektu Sdílení
2
Již probíhá
možné
ano
Průběžně
dobré praxe se zahraničními školami
stanovit
Spolupráce s absolventy
Není
Formulace
pedagogických fakult (stipendia,
2
možné
ne
Průběžně
zadání
výhody,..)
stanovit
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GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Ředitelé škol
Vedoucí OKSŠ
Starosta města
Ředitelé škol
Vedoucí OKSŠ
Starosta města
Ředitelé škol
Vedoucí OKSŠ

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Služby školního
poradenského
pracoviště (školní
psycholog a logoped
v MŠ) ve školských
zařízeních města
a podpora mobilního
týmu dětského
duševního zdraví

Projekt „Trenéři do
škol“
Rozvoj dětské
gramotnosti

Eduzměna

6.1. B Rozvíjet osobnost, dovednosti a schopnosti žáků
STUPEŇ
PRIO
POPIS
PŘÍPRAVENOSTI
RITA
Cílem projektu je posílit roli školního
poradenského pracoviště školských
zařízení města (školního psychologa
a logopedů v MŠ) a vydefinovat roli
speciální školy ZŠ Okružní.
Cílem projektu ZŠ Zruč nad Sázavou ve
spolupráci s Eduzměnou a s partnery
projektu ZŠ Kamenná Stezka Kutná
Hora a PPP Kutná Hora je vytvoření
mobilního týmu dětského duševního
zdraví, který bude 2 roky působit ve
Zruči nad Sázavou ve složení dětský
psychiatr, klinický psycholog,
psycholog, speciální pedagog, sociální
pracovník a zdravotní sestra
Odborní trenéři po proškolení
pravidelně docházejí k dětem a učí je
všeobecné tělesné průpravě
Rozvoj počítačových gramotností dětí
(bezpečnost na internetu), kritického
myšlení, finanční gramotnosti, cizích
jazyků (rodilí mluvčí) atp.
Podpora a rozvoj dílčích aktivit
Nadačního fondu Eduzměna.
Cílem projektu je během 5 let docílit
u dětí zlepšení:
 Vztahu k učení a škole
 Čtenářské, matematické

ODHAD
ROZPOČTU

MOŽNOST
DOTACE

ČASOVÁ
NÁROČNO
ST

GARANT
PROJEKTU

1

Již probíhá

Není
možné
stanovit

Ano

Průběžně

Starosta města
Ředitelé škol
Vedoucí OKSŠ

2

Formulace
zadání/Best
practice

Není
možné
stanovit

ano

Průběžně

Starosta města
Ředitelé škol
Vedoucí OKSŠ

1

Formulace
zadání/Best
practice

Není
možné
stanovit

ano

Průběžně

Starosta města
Ředitelé škol
Vedoucí OKSŠ

1

Již v realizaci

Není
možné
stanovit

ano

Průběžně

Starosta města,
Ředitelé škol
Vedoucí OKSŠ
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a přírodovědné gramotnosti
 Schopnosti řešit problémy
6.1. C Podpořit a rozvíjet systém dalšího vzdělávání

OPATŘENÍ
NÁZEV
Základní umělecká
škola
Univerzita třetího
věku
PROJEKT
Mezigenerační
vzdělávání

Městské granty

POPIS
Podpora a rozvoj místní ZUŠ (a nových
zájmových vzdělávacích aktivit; např.
i v on-line prostoru)
Podpora celoživotního vzdělávání,
akademie III. věku atp. (např. projekt
„Zručská akademie - Spolkáč pro
všechny“)
Podpora projektů mezigeneračního
vzdělávání (dětské parlamenty,
parlament seniorů, společné akce děti
– senioři)
Formou městských grantů podporovat
jednorázové či periodické vzdělávací
akce typu Maturitní záchranné lano,
Základy křesťanství, Kinokavárna,
Cestovatelské besedy, Čtenářský
kroužek, Křeslo pro hosta apod.

PRIO
RITA

STUPEŇ
PŘÍPRAVENOSTI

ODHAD
ROZPOČTU

MOŽNOST
DOTACE

ČASOVÁ
NÁROČNO
ST

GARANT
PROJEKTU

2

Již v realizaci

Není
možné
stanovit

1

Formulace
zadání/Best
practice

Není
možné
stanovit

ne

Průběžně

Starosta města
Vedoucí OKSŠ

1

Formulace
zadání/Best
practice

Není
možné
stanovit

ne

Průběžně

Starosta města
Vedoucí OKSŠ

1

Formulace
zadání/Best
practice

Není
možné
stanovit

ne

Průběžně

Starosta města
Vedoucí OKSŠ
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ne

Průběžně

Starosta města
Ředitel ZUŠ
Vedoucí OKSŠ

Prioritní oblast 6: ŠKOLSTVÍ
STRATEGICKÝ
CÍL

SC 6.2 Zlepšit vztah a kvalitu komunikace v rovině „škola – rodiče – město“

OPATŘENÍ
NÁZEV
Komunikační
strategie
PROJEKT

Dotazníkové
šetření
Sjednocení
komunikačních
platforem

6.2. A Zlepšit formu a kvalitu vzájemné komunikace
PRIO
STUPEŇ
POPIS
RITA PŘÍPRAVENOSTI
Vytvoření komunikační strategie
Formulace
„škola – rodiče – město“ (jako
2
zadání
zřizovatel)
Dotazníkové šetření potřeb
Formulace
a preferencí rodičů (nastavit systém
1
zadání
pravidelné zpětné vazby od rodičů)
Sjednocení a zjednodušení
stávajících komunikačních platforem

Formulace
zadání

2

ODHAD
ROZPOČTU
Není
možné
stanovit
Není
možné
stanovit
Není
možné
stanovit
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MOŽNOST
DOTACE

ČASOVÁ
NÁROČNOST

ne

24 měs.

ne

Průběžně

ne

12 měs.

GARANT
PROJEKTU
Starosta města,
Vedoucí OKSŠ
Ředitelé škol
Starosta města
Vedoucí OKSŠ
Ředitelé škol
Starosta města
Ředitelé škol
Vedoucí OKSŠ

Prioritní oblast 6: ŠKOLSTVÍ
STRATEGICKÝ
CÍL

SC 6.3 Realizovat potřebná technická a technicko-organizační opatření

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Hybridní výuka
Zázemí pro
cyklisty

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT
Investiční akce

OPATŘENÍ
NÁZEV
PROJEKT

Organizační
opatření

6.3. A Zajistit moderní technické vybavení škol
PRIO
STUPEŇ
POPIS
RITA PŘÍPRAVENOSTI
Zajištění moderního PC vybavení
a techniky pro hybridní výuku

Formulace
zadání

2

ODHAD
ROZPOČTU

MOŽNOST
DOTACE

ČASOVÁ
NÁROČNOST

500 tis.

ano

12 měs.

ne

6 měs.

MOŽNOST
DOTACE

ČASOVÁ
NÁROČNOST

ne

12 měs.

ne

12 měs.

ne

6 měs.

ano

6 měs.

MOŽNOST
DOTACE

ČASOVÁ
NÁROČNOST

ne

Průběžně

Modernizace zázemí pro cyklisty
(cyklodoprava do školy) – např.
2
Již probíhá
200 tis.
kolostavy
6.3. B Zajistit modernizaci, opravy a rekonstrukce nemovitého majetku škol
PRIO
STUPEŇ
ODHAD
POPIS
RITA PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU
Projektová
Rekonstrukce střechy základní školy
1
5.000 tis.
dokumentace
Rekonstrukce skladu na dílničku
Projektová
2
1.300 tis.
v MŠ Malostranská
dokumentace
Rekonstrukce střechy na školní
Projektová
1
1.000 tis.
jídelně
dokumentace
Výměna svítidel a rekonstrukce
Projektová
2
1.000 tis.
elektroinstalace
dokumentace
6.3. C Realizovat vhodná doprovodná organizační a technická opatření
PRIO
STUPEŇ
ODHAD
POPIS
RITA PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU
Organizační opatření („lehká taška“,
Formulace
Není
slovní hodnocení žáků, jako doplněk
2
zadání/Best
možné
stávajícího hodnocení), atp.
practice
stanovit
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GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Ředitelé škol
Vedoucí OKSŠ
Starosta města
Vedoucí TSSM
GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Vedoucí TSSM
Starosta města
Vedoucí TSSM
Starosta města
Vedoucí TSSM
Starosta města
Vedoucí TSSM
GARANT
PROJEKTU
Starosta města
Ředitelé škol
Vedoucí OKSŠ

3 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Implementací je míněn způsob, jakým bude plán rozvoje města realizován, a jednoduše vyjadřuje,
jakým způsobem bude zajišťováno, aby strategické cíle byly postupně naplňovány. V této souvislosti
je třeba zdůraznit, že neexistuje jeden osvědčený způsob implementace strategických dokumentů na
úrovni města. Ten se odlišuje do větší či menší míry v závislosti na konkrétních podmínkách v daném
městě, a z tohoto důvodu také neexistuje žádná obecně platná metodika, která by postupy
implementace přesně definovala.

3.1 FINANCOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA
Vzhledem k tomu, že celková suma odhadnutých výdajů na veškeré identifikované projekty
a opatření v době platnosti strategického plánu rozvoje města dosahuje objemu více než 350 mil.
korun, je nutné reálně vyhodnotit finanční možnosti města. Řada uvedených projektů disponuje
možností ucházet se o externí financování ve formě dotací z EU, kraje či státu, případně je možné
využít další nástroje, jako například Public-Private Partnership (projekty realizované v rámci
partnerství veřejného a soukromého sektoru či EPC (Energy Performance Contracting, resp. projekty,
jejichž náklady jsou hrazeny z dosažených úspor např. energie). Většinu plánovaných projektů
a opatření však bude nutné financovat prostřednictvím rozpočtových zdrojů města, případně
úvěrových zdrojů.
Vzhledem k současné situaci a omezením v důsledku epidemie COVID-19, je pravděpodobně, že po
roce 2021 bude třeba provést aktualizaci Akčního plánu vzhledem k finančním dopadům epidemie na
rozpočet města.
Z tohoto pohledu jsou důležité závěry a doporučení Střednědobého výhledu rozpočtu města Zruče
nad Sázavou s analýzou financí a ratingem (Luděk Tesař, 2020), ze kterých vyplývá, že Zruč má
v období 2021 až 2025 finanční potenciál z vlastních zdrojů po zajištění provozu a po připočtení oprav
a po úhradě splátek dluhů minimálně cca 114 mil. Kč (provozní saldo – splátky dluhů + opravy +
rezervy na účtech) + až 135 mil. Kč možnost využití Investičního úvěrového rámce do stropu
bezpečného zadlužení 150 mil. Kč = cca 249 mil. Kč bez dotací a kapitálových příjmů či jiných
mimořádných příjmů.
Finanční zdraví Zruče je hodnoceno aktuálně nejvyšší možnou známkou A+A+ (první číslo finanční
kondice, druhé momentální stav financí).
• A+ (výbornou s plusem za trend). Městu se podařilo po delším období zastavit úbytek obyvatel
a mělo velmi příznivý vývoj v přírůstku počtu zaměstnanců pracujících v katastru města. Město
dokázalo posílit svou schopnost finančně zajistit reprodukci a obnovu svého majetku a od roku 2016
je schopné zajistit finance na údržbu, modernizaci a obnovu svého majetku. Zruč dokázala velmi
efektivně získávat dotace. Vazba města v rozvoji na dotace se přirozeně snížila a město je schopné
v daleko větší míře zajišťovat velkou část rozvoje ze svých příjmů. Město dokázalo dlouhodobě
využívat svůj finanční potenciál k rozvoji a bylo velmi aktivní v oblasti investic a oprav.
• A+ (výborný s plusem za zapojení financí do rozvoje). Rezervy město zachovávalo jak na účtech, tak
v rozpočtu používá rezervy v příjmové i výdajové části. Finanční likvidita je dle rozpočtu o něco slabší,
ale lze ji dle potřeb výrazně navýšit. Velmi pozitivní jsou vyšší výdaje na investice i opravy a zapojení
kapitálu do rozvoje města (město nehromadí nadbytečně finance).
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3.2 ZPŮSOB REALIZACE
Aby bylo možné zajistit realizaci strategického plánu rozvoje města, je nezbytné stanovit řídicí,
výkonnou, kontrolní a schvalovací autoritu.
Návrh implementační struktury pro plán rozvoje města:
1. ŘÍDICÍ AUTORITA: Vedení města (starosta města, místostarosta města, tajemník úřadu)
Posláním Řídicí autority je na základě podkladů a výstupů dodávaných výkonnou autoritou
a dalších podkladů, na základě znalostí a vědomostí jejích členů, poradních orgánů (externích
a interních) monitorovat, kontrolovat a vyhodnocovat plnění plánu.
Tato skupina by se měla scházet alespoň dvakrát ročně.
2. VÝKONNÁ AUTORITA: Pracovní skupina pro SPRM
Jedná se o skupinu, která byla sestavena pro účely vypracování SPRM. Tato skupina nemá žádnou
právní subjektivitu a je složena ze zástupců samosprávy, pracovníků městského úřadu, přizvaných
externích odborníků a z řad aktivní veřejnosti.
Posláním Výkonné autority je koordinovat a řídit realizaci SPRM dle aktuální situace, potřeb
a možností.
Tato skupina by se měla scházet alespoň čtyřikrát ročně.
3. SVRCHOVANÁ A SCHVALOVACÍ AUTORITA: Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města projednává a schvaluje navrhované aktualizace SPRM a Akčního plánu na
základě podkladů Řídicí a Výkonné autority, bere na vědomí informace o postupu realizace SPRM
a schvaluje pravidelné roční hodnoticí zprávy o plnění SPRM, předkládané Řídicí autoritou.

3.3 MONITORING A HODNOCENÍ
Monitoring realizace SPRM bude zahrnovat:
a) Vyhodnocení stavu realizace jednotlivých navržených projektů a aktivit
Vyhodnocení stavu realizace jednotlivých navržených aktivit bude zajišťovat Řídicí autorita, která 1x
ročně ve spolupráci s Výkonnou autoritou vypracuje a předloží Svrchované autoritě k posouzení
„Zprávu o stavu realizace aktivit SPRM“. Svrchovaná autorita Zprávu projedná a vezme na vědomí.
b) Monitoring indikátorů strategických cílů SPRM
Jednotlivé realizované projekty/aktivity SPRM, resp. příslušné strategické cíle mají většinou
stanoveny, sledovány a vyhodnocovány vlastní monitorovací ukazatele.
Monitoring bude zajišťovat a vyhodnocovat Řídicí autorita, která 1x ročně ve spolupráci s výkonnou
autoritou vypracuje a předloží Svrchované autoritě k posouzení „Zprávu o stavu realizace aktivit
SPRM“. Svrchovaná autorita Zprávu projedná a vezme na vědomí.
Výsledky monitoringu budou jedním z podkladů a podnětů pro úpravy a aktualizace Strategického
plánu rozvoje města Zruče nad Sázavou.
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA
ZRUČ NAD SÁZAVOU
2021-2031

AKČNÍ PLÁN
pro období 2021 - 2022
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4 AKČNÍ PLÁN
4.1 ÚVODNÍ INFORMACE
Součástí výstupní dokumentace procesu strategického plánování ve Zruči je rovněž Akční plán
projektů, který bude každoročně aktualizován a který představuje podrobný návod, jaké projekty
a jakým způsobem zrealizovat.
Platnost akčního plánu je dvouletá a v rámci každoroční aktualizace jsou do akčního plánu umístěny
projekty s prioritou 1, případně prioritou 2 ze zásobníku projektů, pokud na realizaci projektu budou
k dispozici finanční prostředky.
S ohledem na současné a budoucí možnosti dotací, mohou být do již schváleného Akčního plánu
dodatečně zařazeny i akce uvedené v Zásobníku projektů, na jejichž realizaci se podaří externí
financování zajistit. V tomto případě rozhoduje o dodatečné změně Akčního plánu Rada města.
Každý projekt v Zásobníku projektů je charakterizován souborem strukturovaných informací (jak je
projekt připraven, jaká je jeho očekávaná finanční a časová náročnost, kdo je garantem projektu
a zdali je možné využít externí finanční zdroje v podobě dotací).
Současně je u každého projektu uvedena jeho priorita, která charakterizuje stupeň důležitosti, resp.
naléhavosti jeho realizace.
Priorita 1: Realizace projektu je nutná, není možné ji odkládat
Priorita 2: Realizace projektu je důležitá, je možné ji případně odložit
Priorita 3: Realizace projektu je potřebná, je možné ji odložit
Vzhledem k současné situaci a omezením v důsledku epidemie COVID-19 je pravděpodobně, že po
roce 2021 bude třeba provést aktualizaci Akčního plánu vzhledem k finančním dopadům epidemie na
rozpočet města.
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4.2 PŘEHLED PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU
Přehled všech projektů Strategického plánu rozvoje města Zruče nad Sázavou, které jsou navrženy
k realizaci v roce 2021 a 2022:
PRIORITNÍ OBLAST

BEZPEČNOST
A SOUŽITÍ

VEŘEJNÝ PROSTOR
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MAJETEK MĚSTA
A INFRASTRUKTURA

Název projektu

Období realizace

Nasvícení přechodů pro chodce

2022

Kamerový systém

2021

Podpora zájmových a neziskových organizací

2021/2022

Mobilní rozhlas

2021

Zeleň ve městě – 3. etapa

2021

Výměna trafa v trafostanici (LDS Sázavan)

2021/2025

Pracovní skupina Odpadové hospodářství

2021

Rekonstrukce střechy budovy městské policie

2022

Rekonstrukce budovy ambulance, včetně ordinace pro zubaře

2021

Výstavba dvou sociálních bytů v č.p. 719

2021

Výkupy pozemků pod komunikacemi

2022

Kotelna – výměníkové stanice

2021

Zdravotní služby

2022

Integrace PID

2021

Participativní rozpočet města

2021

“Slovo má veřejnost”

2021

Platforma pro řízení cestovního ruchu

2021

Speciální pedagogika

2021

Rozvoj dětské gramotnosti

2021

EduZměna

2021

Univerzita třetího věku

2022

Mezigenerační vzdělávání

2021

Městské granty

2021

Dotazníkové šetření

2021

ŽIVOT A SLUŽBY

CESTOVNÍ RUCH

ŠKOLSTVÍ

Strategický plán rozvoje města Zruč nad Sázavou 2021 – 2031

136

4.3 KARTY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
PRIORITNÍ OBLAST: 1 BEZPEČNOST A SOUŽITÍ
Strategický cíl: 1.1 Posílit bezpečnost ve veřejném prostoru
Opatření: 1.1. C Zvýšit dopravní bezpečnost

NÁZEV PROJEKTU

Nasvícení přechodů pro chodce

Typ opatření

Projektové

Popis

Jedná se o zvýšení intenzity světla osvětlujícího celou plochu přechodu pro chodce instalací
vhodných doplňkových světelných zdrojů (LED technologie)

Finanční náročnost

cca 70 tis. Kč/ jeden nasvětlený přechod

Zdroje financování

Rozpočet města
Možnosti dotace: Nadace ČEZ - Oranžový přechod

Časová náročnost

6 měsíců

Garant projektu

Vedoucí TSSM

KPI

Počet nasvícených přechodů
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PRIORITNÍ OBLAST: 1 BEZPEČNOST A SOUŽITÍ
Strategický cíl: 1.1 Posílit bezpečnost ve veřejném prostoru
Opatření: 1.1. B Posílit bezpečnost majetku
NÁZEV PROJEKTU

Kamerový systém

Typ opatření

Projektové

Popis

Jedná se o rozšíření dohledového kamerového systému města, zejména v rizikových
lokalitách

Finanční náročnost

cca 3.000 tis. Kč

Zdroje financování

Rozpočet města

Časová náročnost

12 měsíců

Garant projektu
KPI

Starosta města
Vedoucí MěP
Počet nových dohledových kamer v rizikových lokalitách

Strategický plán rozvoje města Zruč nad Sázavou 2021 – 2031

138

PRIORITNÍ OBLAST: 1 BEZPEČNOST A SOUŽITÍ
Strategický cíl: 1.2 Zajistit prevenci, osvětu a informovanost občanů města
Opatření: 1.2. A Zajistit prevenci sociopatologických jevů

NÁZEV PROJEKTU

Podpora zájmových a neziskových organizací

Typ opatření

Procesní

Popis

Finanční a materiální podpora činnosti vzdělávacích a zájmových subjektů a neziskových
organizací (působících na území města), které zajišťují/umožňují aktivní trávení volného času
dětí a mládeže.

Finanční náročnost

500 tis. Kč/rok

Zdroje financování

Rozpočet města

Časová náročnost

Průběžně; grantové řízení je vyhlašováno vždy 1x ročně

Garant projektu

Vedoucí odboru kultury, školství a sportu

KPI

Počet podpořených zájmových a neziskových organizací (dle odvětví – např. sport, kultura
atp.)
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PRIORITNÍ OBLAST: 1 BEZPEČNOST A SOUŽITÍ
Strategický cíl: 1.2 Zajistit prevenci, osvětu a informovanost občanů města
Opatření: 1.2. B Zefektivnit krizovou komunikaci města směrem k veřejnosti

NÁZEV PROJEKTU

Mobilní rozhlas

Typ opatření

Projektové
Sjednocení formy a způsobu (nejen krizové) komunikace v rámci aplikace V OBRAZE.

Popis

Aplikace přináší přehled aktualit z webu města, upozorní na nově vložené zprávy, na
pořádané akce, umožní prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
www.aplikacevobraze.cz

Finanční náročnost

Není možné objektivně vyčíslit

Zdroje financování

Rozpočet města

Časová náročnost

Projekt je již v realizaci; aplikace V OBRAZE je již k dispozici občanům i návštěvníkům města

Garant projektu

Vedoucí kanceláře starosty ve spolupráci se Společností mobilní rozhlas

KPI

Počet obyvatel využívajících aplikaci
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PRIORITNÍ OBLAST: 2 VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Strategický cíl: 2.1 Dlouhodobě zlepšovat správu a péči o veřejnou zeleň a životní prostředí
Opatření: 2.1. A Zvýšit podíl zeleně a zelených ploch ve veřejném prostoru

NÁZEV PROJEKTU

Zeleň ve městě – 3. etapa

Typ opatření

Projektové i procesní

Popis

Údržba současné zeleně a výsadba nové (3. etapa je v přípravě) ve vazbě na zpracovaný
pasport zeleně, včetně výsadby nových alejí. Projekt je zaměřen rovněž na revitalizaci
a ošetření současného stromového a keřového patra, díky čemuž se zajistí bezpečnost stromů
v zastavěném území a rovněž jejich životnost a celkový zdravotní stav.

Finanční náročnost

3 mil. Kč

Zdroje financování
Časová náročnost
Garant projektu

Rozpočet města
Dotace - Národní program Životní prostředí - Výzva č. 9 Výsadba stromů
Údržbové a revitalizační práce – průběžně
3. etapa výsadby zeleně – (jaro – podzim)
Vedoucí TSSM
Celkový počet ošetřených a revitalizovaných dřevin a keřů

KPI

Celkový počet nově vysazených dřevin a keřů
Celková plocha udržované zeleně
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PRIORITNÍ OBLAST: 2 VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Strategický cíl: SC 2.2 Zajistit efektivní systém energetického managementu města (EM)
Opatření: 2.2. B Rozvoj a zkvalitnění energetické infrastruktury a majetku

NÁZEV PROJEKTU

Výměna trafa v trafostanici (LDS Sázavan)

Typ opatření

Projektové

Popis

Jedná se o investice do oprav energetické infrastruktury města v podobě výměny traf
v trafostanici LDS Sázavan. Budou vyměněna celkem 2 trafa během platnosti SPRM.

Finanční náročnost

1 mil. Kč

Zdroje financování

Rozpočet města

Časová náročnost

36 měsíců

Garant projektu

Vedoucí TSSM

KPI

Celkový počet nových traf
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PRIORITNÍ OBLAST: 2 VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Strategický cíl: 2.3 Zajistit efektivní odpadové hospodářství města
Opatření: 2.3. A Zefektivnit systém sběru a separace odpadu

NÁZEV PROJEKTU

Pracovní skupina Odpadové hospodářství

Typ opatření

Procesní
Město se stane iniciátorem vzniku odborné poradní platformy (pracovní skupiny) pro téma
odpadového hospodářství s cílem zefektivnit a optimalizovat současný systém odpadového
hospodářství ve městě.

Popis

Pracovní skupina bude složena ze zástupců samosprávy, městského úřadu, přizvaných
nezávislých externích odborníků a veřejnosti a bude se scházet pravidelně několikrát ročně.
Každý rok bude předkládat zastupitelstvu města souhrnnou zprávu o stavu a vývoji systému
odpadového hospodářství, včetně návrhů optimalizace.

Finanční náročnost

50 tis. Kč/rok

Zdroje financování

Rozpočet města (výhledově z dosažených úspor v rámci OH)

Časová náročnost

Průběžně

Garant projektu

Vedoucí kanceláře starosty
Počet stálých členů pracovní skupiny

KPI

Počet setkání ročně
Počet vygenerovaných výstupů (auditů, doporučení atp.)
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PRIORITNÍ OBLAST: 3 MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA
Strategický cíl: 3.1 Zajistit efektivní správu a péči o nemovitý majetek města
Opatření: 3.1. A Realizovat investice do nemovitostí města zajišťujících výkon veřejné služby

NÁZEV PROJEKTU

Rekonstrukce střechy budovy městské policie

Typ opatření

Projektové

Popis

Předmětem projektu je realizace stavebních prací v objektu městské policie 1. máje č.p. 9

Finanční náročnost

0,6 mil.

Zdroje financování

Rozpočet města

Časová náročnost

6 měsíců

Garant projektu

Vedoucí TSSM

KPI

Objem proinvestovaných nákladů
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PRIORITNÍ OBLAST: 3 MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA
Strategický cíl: 3.1 Zajistit efektivní správu a péči o nemovitý majetek města
Opatření: 3.1. A Realizovat investice do nemovitostí města zajišťujících výkon veřejné služby

NÁZEV PROJEKTU

Rekonstrukce budovy ambulance, včetně ordinace pro zubaře

Typ opatření

Projektové

Popis

Zařízení ordinace pro zubního lékaře (příspěvek na rekonstrukci a vybavení) ve sdílené
ambulanci za hotelem Zruč, případně ve volných prostorách ve Zručském dvoře. Cílem
projektu je zajistit pro občany města služby stomatologa (i přes aktivní snahu města se dosud
nepodařilo stomatologa zajistit).

Finanční náročnost

5 mil.

Zdroje financování

Rozpočet města

Časová náročnost

12 měsíců

Garant projektu

Starosta

KPI

Služby stomatologa jsou ve městě zajištěny
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PRIORITNÍ OBLAST: 3 MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA
Strategický cíl: 3.1 Zajistit efektivní správu a péči o nemovitý majetek města
Opatření: 3.1. B Realizovat investice do bytového hospodářství města

NÁZEV PROJEKTU

Výstavba dvou sociálních bytů v č.p. 719

Typ opatření

Projektové

Popis

Předmětem projektu je zřízení dalších dvou sociálních bytů pro potřeby města. Jedná se
o výstavbu dvou bytových jednotek v administrativní části kotelny, kterou v současné době
využívá Nízkoprahový klub Kotelna. K bytovým jednotkám je v suterénu navržena kolárna se
samostatným vchodem.
Dosud město disponuje celkem 6 sociálními byty (ve Zručském dvoře, v lokalitě 1. máje
a v ulici Mládeže). Všechny stávající i nové sociální (startovací) byty mají, resp. budou mít,
specifický režim fungování (omezení doby pobytu, spolupráce s nízkoprahovým centrem atp.).

Finanční náročnost

3,1 mil. Kč
Rozpočet města

Zdroje financování

Možná podpora z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1
„Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“

Časová náročnost

12 měsíců

Garant projektu

Vedoucí TSSM

KPI

Počet zřízených sociálních bytů
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PRIORITNÍ OBLAST: 3 MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA
Strategický cíl: 3.2 Budovat a rozšiřovat sítě a veřejnou infrastrukturu
Opatření: 3.2. A Zkvalitnit komunikace a dopravní infrastrukturu

NÁZEV PROJEKTU

Výkupy pozemků pod komunikacemi

Typ opatření

Projektové

Popis

Předmětem projektu je výkup soukromých pozemků pod komunikacemi

Finanční náročnost

1,5 mil.

Zdroje financování

Rozpočet města

Časová náročnost

Průběžně dle potřeby

Garant projektu

Vedoucí odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

KPI

Počet vykoupených pozemků
Celková výměra vykoupených pozemků
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PRIORITNÍ OBLAST: 3 MAJETEK MĚSTA A INFRASTRUKTURA
Strategický cíl: 3.2 Budovat a rozšiřovat sítě a veřejnou infrastrukturu
Opatření: 3.2. B Zkvalitnit a vybudovat sítě a strategickou infrastrukturu

NÁZEV PROJEKTU

Kotelna – výměníkové stanice

Typ opatření

Projektové

Popis

Předmětem projektu je rekonstrukce (modernizace) kotelny a výměníkových stanic (kotelna
na biomasu v areálu Sázavanu)

Finanční náročnost

15 mil.

Zdroje financování

Rozpočet města

Časová náročnost

36 měsíců

Garant projektu

Starosta

KPI

Celkové investiční náklady
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PRIORITNÍ OBLAST: 4 ŽIVOT A SLUŽBY
Strategický cíl: 4.1 Podpořit rozvoj a zkvalitnění veřejných i soukromých služeb
Opatření: 4.1. B Zajistit kvalitu a dostupnost veřejných služeb

NÁZEV PROJEKTU

Zdravotní služby

Typ opatření

Projektové i procesní
Cílem projektu je „doplnit“ chybějící zdravotní služby ve městě, a zajistit tak zdravotní služby
pro občany města v potřebné kvalitě a rozsahu.

Popis

Předmětem projektu je zahájení úzké spolupráce s lékaři působícími ve městě. Bude nutné
zmapovat jejich potřeby a očekávání (např. investice do rekonstrukcí ordinací), jejich plány na
rozšíření ordinací a služeb, či naopak případné plány na ukončení poskytování zdravotních
služeb a řešení vhodných náhrad a alternativních řešení.

Finanční náročnost

Není možné objektivně vyčíslit

Zdroje financování

Rozpočet města

Časová náročnost

36 měsíců

Garant projektu

Vedoucí odboru vnitřních věcí

KPI

Nárůst/pokles počtu lékařů poskytujících zdravotní služby
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PRIORITNÍ OBLAST: 4 ŽIVOT A SLUŽBY
Strategický cíl: 4.1 Podpořit rozvoj a zkvalitnění veřejných i soukromých služeb
Opatření: 4.1. D Posilovat dopravní obslužnost (zejm. doprava do školy a práce)

NÁZEV PROJEKTU

Integrace PID

Typ opatření

Procesní
Ve spolupráci se Středočeským krajem a dopravci zajistit integraci hromadné dopravy na
území města do dopravního systému Prahy a Středočeského kraje.

Popis

Aktuálně probíhá postupné zapojení města do nového společného integrovaného dopravního
systému pro Středočeský kraj a Prahu, ve kterém budou moci cestující jezdit na 1 jízdenku
různými druhy dopravy po území obou krajů.

Finanční náročnost

Nelze vyčíslit

Zdroje financování

Rozpočet města

Časová náročnost

12 měsíců

Garant projektu

starosta

KPI

Plná integrace města do IDS (ANO x NE)
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PRIORITNÍ OBLAST: 4 ŽIVOT A SLUŽBY
Strategický cíl: 4.3 Aktivně rozvíjet občanskou společnost, partnerství a spolupráci
Opatření: 4.3. B Podpořit motivaci a participaci lidí na „řízení a rozvoji města“

NÁZEV PROJEKTU

Participativní rozpočet města

Typ opatření

Procesní

Popis

Město každý rok vyčlení část finančních prostředků v rámci svého rozpočtu na participativní
aktivity.
V rámci každoročně vyhlášeného tématu občané města společně či jednotlivě vymýšlí
a přihlašují projekty, které jsou podle jejich názoru v daném tématu nejpotřebnější. Občané
města následně formou hlasování rozhodují o tom, které projekty se nakonec zrealizují.

Finanční náročnost

0,2 mil. ročně

Zdroje financování

Rozpočet města

Časová náročnost

Průběžně

Garant projektu

Tajemník
Celková výše finančních prostředků v rámci participativního rozpočtu města

KPI

Celkový počet přihlášených projektů
Počet vybraných projektů k realizaci
Počet obyvatel města zapojených do výběru projektů
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PRIORITNÍ OBLAST: 4 ŽIVOT A SLUŽBY
Strategický cíl: 4.3 Aktivně rozvíjet občanskou společnost, partnerství a spolupráci
Opatření: 4.3. B Podpořit motivaci a participaci lidí na „řízení a rozvoji města“

NÁZEV PROJEKTU

„Slovo má veřejnost“

Typ opatření

Procesní

Popis

Dlouhodobou snahou samosprávy města je zapojení veřejnosti do aktivní účasti na „řízení
a rozhodování“ o klíčových otázkách rozvoje města, realizace vybraných projektů a akcí atp.
Tento projekt spočívá v zavedení pravidelných tematických on-line (v budoucnu osobních)
diskusí s veřejností, vždy na nějaké konkrétní téma a za účasti přizvaného odborníka na danou
problematiku.
Cílem je dát veřejnosti pravidelný a dostačený prostor a možnost prezentovat své názory
a postoje na zásadní otázky rozvoje města.

Finanční náročnost

Není možné vyčíslit; náklady pouze minimální

Zdroje financování

Rozpočet města

Časová náročnost

Průběžně

Garant projektu

Vedoucí kanceláře starosty
Počet uskutečněných akcí kumulovaně

KPI

Počet uskutečněných akcí ročně
Počet účastníků na jednotlivých akcích/kumulovaně
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PRIORITNÍ OBLAST: 5 CESTOVNÍ RUCH
Strategický cíl: 5.1 Posílit kompetence a řízení cestovního ruchu
Opatření: 5.1. A Vytvořit platformu ke koordinaci, konzultaci a sdílení dobré praxe v rámci směřování
cestovního ruchu ve městě

NÁZEV PROJEKTU

Platforma pro řízení cestovního ruchu

Typ opatření

Procesní

Popis

Vytvoření platformy (komise cestovního ruchu, kulatý stůl) k tématu cestovního ruchu
v městě Zruč nad Sázavou a pravidelná koordinace, konzultace a brainstorming ke směřování
cestovního ruchu ve městě a k tvorbě produktů.
Cílem projektu je pravidelně několikrát ročně oslovovat elektronicky všechny významné hráče
z oblasti cestovního ruchu, motivovat je ke koordinované spolupráci v cestovním ruchu.

Finanční náročnost

Není možné objektivně vyčíslit

Zdroje financování

Rozpočet města

Časová náročnost

Průběžně

Garant projektu

Vedoucí odboru kultury, školství a sportu

KPI

Počet zapojených subjektů
Počet společných projektů/produktů cestovního ruchu
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PRIORITNÍ OBLAST: 6 ŠKOLSTVÍ
Strategický cíl: 6.1 Trvale zvyšovat kvalitu výuky ve školských zařízeních zřizovaných městem
Opatření: 6.1. B Rozvíjet osobnost, dovednosti a schopnosti žáků

NÁZEV PROJEKTU

Služby školního poradenského pracoviště (školní psycholog a logoped v MŠ) ve
školských zařízeních města a podpora mobilního týmu dětského duševního zdraví

Typ opatření

Procesní

Popis

Cílem projektu je posílit roli školního poradenského pracoviště školských zařízení města
(školního psychologa a logopedů v MŠ) a vydefinovat roli speciální školy ZŠ Okružní.
Cílem projektu ZŠ Zruč nad Sázavou ve spolupráci s Eduzměnou a s partnery projektu ZŠ
Kamenná Stezka Kutná Hora a PPP Kutná Hora je vytvoření mobilního týmu dětského
duševního zdraví, který bude 2 roky působit ve Zruči nad Sázavou ve složení dětský psychiatr,
klinický psycholog, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník a zdravotní sestra.

Finanční náročnost

Není možné objektivně stanovit

Zdroje financování

Rozpočet města
Norské fondy

Časová náročnost

Již probíhá

Garant projektu

Ředitelka ZŠ/ Vedoucí odboru kultury, školství a sportu

KPI

Počet dětí navštěvující logopedické kroužky a školní poradenské pracoviště
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PRIORITNÍ OBLAST: 6 ŠKOLSTVÍ
Strategický cíl: 6.1 Trvale zvyšovat kvalitu výuky ve školských zařízeních zřizovaných městem
Opatření: 6.1. B Rozvíjet osobnost, dovednosti a schopnosti žáků

NÁZEV PROJEKTU

Rozvoj dětské gramotnosti

Typ opatření

Procesní

Popis

Předmětem projektu je příprava a realizace učebních osnov a metodik pro výuku doplňkových
témat ke standartním učebním osnovám; jde zejména o:
 Rozvoj počítačových gramotností dětí (bezpečnost na internetu)
 Posílení a rozvoj kritického myšlení
 Rozvoj finanční gramotnosti
 Posílení výuky cizích jazyků (rodilí mluvčí)

Finanční náročnost

Není možné objektivně stanovit

Zdroje financování

Rozpočet města
Možnost využití zkušeností v rámci projektu EduZměna

Časová náročnost

Průběžně a postupně upravovat priority

Garant projektu

Ředitelka ZŠ/ Vedoucí odboru kultury, školství a sportu

KPI

Počet témat, která jsou připravena k výuce
Počet dětí, které se účastní výuky jednotlivých témat
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PRIORITNÍ OBLAST: 6 ŠKOLSTVÍ
Strategický cíl: 6.1 Trvale zvyšovat kvalitu výuky ve školských zařízeních zřizovaných městem
Opatření: 6.1. B Rozvíjet osobnost, dovednosti a schopnosti žáků

NÁZEV PROJEKTU

Eduzměna

Typ opatření

Procesní

Popis

Cílem projektu je během 5 let docílit u dětí zlepšení:
• Vztahu k učení a škole
• Čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti
Schopnosti řešit problémy

Finanční náročnost

Není možné objektivně stanovit

Zdroje financování

Rozpočet města
Finanční prostředky Nadačního fondu Eduzměna

Časová náročnost

Průběžně, projekt již probíhá

Garant projektu

Ředitelka ZŠ/ Vedoucí odboru kultury, školství a sportu

KPI

Dle metodiky projektu Eduzměna
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PRIORITNÍ OBLAST: 6 ŠKOLSTVÍ
Strategický cíl: 6.1 Trvale zvyšovat kvalitu výuky ve školských zařízeních zřizovaných městem
Opatření: 6.1. C Podpořit a rozvíjet systém dalšího vzdělávání

NÁZEV PROJEKTU

Akademie třetího věku

Typ opatření

Projektové i procesní

Popis

Projekt si klade za cíl dlouhodobě a cíleně podporovat celoživotní vzdělávání, akademie III.
věku atp. (např. projekt „Zručská akademie - Spolkáč pro všechny“)

Finanční náročnost

Není možné objektivně stanovit

Zdroje financování

Rozpočet města
Příspěvky partnerů (např. vzdělávacích institucí)

Časová náročnost

Průběžně

Garant projektu

Ředitelka ZŠ/ Vedoucí odboru kultury, školství a sportu

KPI

Počet programů celoživotního vzdělávání
Počet občanů města zapojených do programů celoživotního vzdělávání
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PRIORITNÍ OBLAST: 6 ŠKOLSTVÍ
Strategický cíl: 6.1 Trvale zvyšovat kvalitu výuky ve školských zařízeních zřizovaných městem
Opatření: 6.1. C Podpořit a rozvíjet systém dalšího vzdělávání

NÁZEV PROJEKTU

Mezigenerační vzdělávání

Typ opatření

Projektové i procesní

Popis

Smyslem projektu je cílená a dlouhodobá podpora projektů mezigeneračního vzdělávání
(dětské parlamenty, parlament seniorů, společné akce děti – senioři)

Finanční náročnost

Není možné objektivně stanovit

Zdroje financování

Rozpočet města
Příspěvky partnerů (např. vzdělávacích institucí)

Časová náročnost

Průběžně

Garant projektu

Ředitelka ZŠ/ Vedoucí odboru kultury, školství a sportu

KPI

Počet projektů mezigeneračního vzdělávání
Počet občanů města zapojených do projektů mezigeneračního vzdělávání
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PRIORITNÍ OBLAST: 6 ŠKOLSTVÍ
Strategický cíl: 6.1 Trvale zvyšovat kvalitu výuky ve školských zařízeních zřizovaných městem
Opatření: 6.1. C Podpořit a rozvíjet systém dalšího vzdělávání
NÁZEV PROJEKTU

Městské granty

Typ opatření

Procesní

Popis

Předmětem projektu je formou městských grantů pravidelně a dlouhodobě podporovat
jednorázové či periodické vzdělávací akce typu Maturitní záchranné lano, Základy křesťanství,
Kinokavárna, Cestovatelské besedy, Čtenářský kroužek, Křeslo pro hosta apod.

Finanční náročnost

Není možné objektivně stanovit

Zdroje financování

Rozpočet města
Příspěvky partnerů (např. vzdělávacích institucí)

Časová náročnost

Průběžně

Garant projektu

Ředitelka ZŠ/ Vedoucí odboru kultury, školství a sportu
Počet podpořených vzdělávacích akcí

KPI

Počet podpořených organizací
Počet občanů města – účastníků vzdělávacích akcí
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PRIORITNÍ OBLAST: 6 ŠKOLSTVÍ
Strategický cíl: 6.2 Zlepšit vztah a kvalitu komunikace v rovině „škola – rodiče – město“
Opatření: 6.2. A Zlepšit formu a kvalitu vzájemné komunikace
NÁZEV PROJEKTU

Dotazníkové šetření

Typ opatření

Procesní

Popis

Cílem projektu je nastavit systém pravidelné zpětné vazby od rodičů (např. dotazníkové
šetření potřeb a preferencí rodičů atp.) tak, aby byla zajištěna objektivita (správné informace
ve správnou chvíli a ve vhodné formě).

Finanční náročnost

Není možné objektivně stanovit

Zdroje financování

Rozpočet města

Časová náročnost

Průběžně

Garant projektu

Ředitelka ZŠ/ Vedoucí odboru kultury, školství a sportu

KPI

Systém zpětné vazby nastaven (ANO x NE)
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4.4 ZÁVĚR
Pro roky 2021 a 2022 je v rámci Strategického plánu rozvoje města Zruč nad Sázavou navrženo
k realizaci celkem 24 projektů s finančním objemem minimálně 33,5 mil. Kč.
Převážnou část nákladů ponese rozpočet města, dále dotační zdroje a případně příspěvky partnerů
jednotlivých projektů.

4.5 PŘÍLOHY
Pro usnadnění orientace v popisu jednotlivých typů navržených opatření je do přílohy umístěna
vzorová „karta projektového záměru“.
Název, barevné a číselné označení dané PRIORITNÍ OBLASTI
Název a číselná identifikace Strategického cíle ve vazbě na hierarchicky nadřízenou Prioritní oblast
Název a číselná identifikace Opatření ve vazbě na hierarchicky nadřízenou Prioritní oblast a Strategický cíl
NÁZEV PROJEKTU

Typ opatření

Procesní - realizace Opatření ve formě změny či rozšíření stávajícího procesu; případně
zavedení procesu nového
Projektové – Opatření je třeba realizovat formou „projektu“ (jasný začátek a konec, předem
daný rozpočet, jasně měřitelný výstup)

Popis

Popis realizace projektu či procesu

Finanční náročnost

Objektivní odhad finančních nákladů projektu

Zdroje financování

Z jakého zdroje bude (je možné/vhodné) projekt financován

Časová náročnost

Jak dlouho bude trvat, než se daný projekt zrealizuje

Garant projektu

Kdo je za realizaci projektu odpovědný

KPI

(Měřitelná kritéria úspěchu) – jak vyhodnotíme úspěšnost realizace projektu
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