Materiál bez osobních údajů

Kultura Žďár, příspěvková organizace
MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 34
JEDNACÍ ČÍSLO: 513/2020/PO Kultura

DNE: 27 1. 2020
NÁZEV:

Materiál dle pravidel
ANOTACE:
Stanovení cílů k hodnocení ředitele PO pro rok 2020 dle pravidel

NÁVRH USNESENÍ:

•
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Popis
Dle pravidel výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich
hodnocení předkládám v příloze č. 1 taktický plán činností, který definuje cíle pro rok 2020 a
kroky k jejich naplnění. Stanovení cílů proběhlo ve spolupráci s garantem organizace.
Geneze případu
•

3. 10. 2016, RM č. 50 usn. čj. 796/2016/STAR – Rada města schvaluje Pravidla výkonu
funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení

Návrh řešení
•

Schválení Taktického plánu činností na rok 2020

Varianty návrhu usnesení
•
•

RM po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy č. 1
RM po projednání neschvaluje stanovené cíle dle přílohy č. 1

Doporučení předkladatele
Předkladatel doporučuje materiál ke schválení.
Stanoviska
Materiál doporučují ke schválení:
•

Mgr. Ludmila Řezníčková, garant organizace

•

Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

Příloha č. 1
Taktický plán činností pro rok 2020
Kultura Žďár, PO
Cíl
Zaměstnanci

Kroky k naplnění
pravidelné pondělní setkání, 1x ročně pololetí individuální
schůzka, operativně možnost setkání dle potřeb
zaměstnanců

Kritérium
týdenní zápis porad, zápis individuální pohovor,
zahájeno v roce 2018

Zaměstnanci - rozvoj

pravidelná účast na školeních dle profesního zařazení napříč
přehled finančních nákladů, podpora vzdělání a studia
všemi profesemi, možnost doplnění a zvyšování vzdělání
individuálně de osobní aktivity. Zaměstnávání osob
zaměstnanců, finančí podpora ÚP
dlouhodobě vedených na ÚP často sociálně slabé skupiny.

Měření spokojenosti klientů

možnost vyjádření se k programu, organizaci akce, kvalitě
podnájmů

www.dkzdar - vzkazy, dotatník pro základní školy a děti v
rámci dětského div.předplatného, kontaktní osoba pro
program, facebook, kontaktní osoba u krátkodobých i
dlouhodbobých (součást smlouvy) podnájmů

Propagace činnosti organizace

příspěvky do Žďárského zpravodaje, Žďárského průvodce,
Deníku Vysočina, facebooky, pravidelný výlep akcí na
reklamních plochách města a Kraje Vysočiny, reklama
prostřednitvím LED, reklama vestibul MD, reklamní
obrazovky Nemocnice Nové Město na Moravě, poliklinika
Žďár n/S., MHD a.s. Zdar ve Žďáře nad Sázavou, aktivní
údržba aktuálních www stránek

www.dkzdar - napsali o nás, články Žďárský zpravodaj,
Žďárský průvodce, spoty Nemocnice NMnM, poliklinika,
MHD, LED, kino a vestibul MD, příspěvky FB město Žďár,
organizace, pravidelný výlep prostřednictvím reklamní
agentury Rengl, aktuální www stránky

Nové služby a aktivity
Intenzivní propagace kulturních pořadů,
spolupráce se Zámkem Žďár

aktivní propagace kulturních pořadů vlastních i cizích v rámci
oslovení potenciálních návštěvníků
města Žďáru nad Sázavou,

Rozšíření prodejních míst externích rezervačních technické zázemí a smlouva s prodejním systémem
systémů
Tickemaster

možnost zakoupení vstupenek jmenovaného systému na
akce po celé ČR

Nové informační centrum

plánovaná aktivní spolupráce včetně prodejního místa

rozšíření služeb pro občany města a blízkého okolí

Oprava sociálního zařízení Jazzmine

morální opotřebení sociálního zázemí, cenové nabídky,
realizace prosinec 2019 leden 2020

schválený požadavek v rozpočtu města, realizace opravy

Nové sociální zázemí kavárny Krystal

kavárna nemá vybudované sociální zařízení pro tělesně
postižené - vozíčkáře, tvorba projektu a realizace opravy

schválený požadavek v rozpočtu města na projektovou
dokumentaci a realizaci opravy

Projektová dokumentace

zpracování projektové dokumentace na malý sál v Kině
Vysočina, stavební povolení, grant FK, finanční podpora
externí firmy

rozšíření služeb pro návštěvníky Kina Vysočina, udržení
konkurenceschopnosti našeho kina, posun mezi
dvousálová kina

Rekonstrukce vzduchotechniky sál DK

možnost čerpání státní dotace, tvorba dokumentace pro její
zkvalitnění odvětrávání hlavního sálu DK
získání ve spolupráci s OTSB a projektovým manažerem

Oprava mramorových kaskád před budovou DK

požadavek do rozpočtu zřizovatele

požadavek součástí strategického plánu města

Nouzové osvětlení sálu DK

změna elektrického zdroje na samostatný zdroj

schváleno v rozpočtu na rok 2020, zajištění ze zdrojů
organizace

Udržení rozpočtu organizace, hledání úspor a
naplnění rozpočtu

pravidelné sledování spotřeb, zajištění kvalitních služeb
podnájemcům

kvalitní kulturní nabídka, údržba prostor sloužících k
podnájmům, rozšíření technického vybavení prostor a
technického zázemí

Ples Kultury, Horácký džbánek

oslovení sponzorů, využití grantů Kraj Vysočina

uzavření smlouvy se sponzory, obdržení grantu, udržení
cenové politiky a tím návštěvnosti finančně náročných
akcí

Klíčové investice

Finance

