Reakce Ing. Radka Zlesáka (ANO) na průběžné hodnocení
Rekonstrukce Žďáru ke dni 20. 2. 2016
REST 1 STRATEGIE A VIZE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 54%
Na nové strategii se pracuje, je zhruba v polovině procesu. Je znát snaha, aby byla přijatá
nejen příznivci současné koalice, ale všech - například tím, že řídící skupina je sestavena ze
zástupců všech stran v zastupitelstvu. Slabší stránkou je doposud zapojení veřejnosti.

REST 2 STAROSTA NA PLNÝ ÚVAZEK 95%
Již v koaliční smlouvě bylo zakotveno dodržování velké části z tohoto restu a doposud je i
naplňován. Věříme, že se podaří dotáhnout i zveřejnění týdenního plánu starosty.
Nejenom starosta, ale i místostarosta je na plný úvazek. Osobně jsem rád, že se nám podařilo dodržet
slib jednoho uvolněného místostarosty. Jak starosta, místostarosta, tak i všichni členové Rady města
dokáží společně velmi dobře spolupracovat, nehašteřit se a realizovat Programové prohlášení Rady
města, ve kterém Rekonstrukce Žďáru tvoří pouze její malou část. Na radnici se sešel pracovitý tým,
který zjevně městu dlouhou dobu chyběl.
REST 3 KOMISE, VÝBORY A RADY Z ODBORNÍKŮ 15% Komise jsou sestavovány obdobně jako
dříve - tedy na základě politické nominace bez deklarace odbornosti. Signatáři se hájí, že tento
ústupek udělali s tím, že umožnili komisím vznik pracovních skupin, které se zřizují z pro
danou věc potřebných odborníků (kteří ale nejsou narozdíl od členů komisí finančně
odměňováni). Audiozáznamy zveřejňuje pouze komise rozvoje a životního prostředí, jinak je
vše na internetu zveřejňováno v obdobném rozsahu jako dříve. I když to není nikde
deklarováno, komise přispívají do Žďárského zpravodaje. Zatím stále chybí v jednacím řádu
rady povinnost vyjádřit se k případnému nesouhlasu s odborným stanoviskem komise.
Oproti minulým obdobím jsou výbory a komise velmi pracovité. Hnutí ANO do výboru a komisí
nominovalo lidi, kteří jsou odborně zdatní a mají do dané problematiky vhled. Na druhou stranu nese
ovoce i to, že každá strana měla možnost nominovat své zástupce dle svého uvážení. Daleko snáze
se pak napříč politickým spektrem hledá shoda. Navíc je třeba respektovat principy zastupitelské
demokracie.
REST 4 ÚZEMNÍ PLÁN: KONCEPČNĚ A SE ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI 5%
Pokračuje se ve změně územního plánu dle starého procesu, protože je dle signatářů v příliš
pokročilé fázi. Dělá se tedy například bez generelu dopravy (jehož absenci zmiňovala při
veřejném projednávání i firma, která plán pro Žďár zpracovávala), zeleně, řešení sociální
struktury města či fondu bydlení. Neřeší se po jednotlivých částech města, nevyužívají se
inovativní technologie.
Nutno poznamenat, že nové vedení změnu územního plánu zdědilo již v pokročilé fázi, kdy by
jakýkoliv zásah znamenal mnohaleté zdržení. To by přineslo mimo jiné značné komplikace pro záměry
jednotlivých obyvatel města.
REST 5 ÚTVAR ARCHITEKTA MĚSTA 40%

Architekt je již vybraný a pro město pracuje, ale ještě není ustanovená odborná skupina a jeho
pravomoce nejsou nikde zakotveny včetně práva veta. Na jeho podnět se již uzavřela smlouva
s Fakultou architektury VUT díky které mají studenti zpracovávat studenti pod vedením
zkušených odborníků dílčí studie pro Žďár.
V současné době je potřeba ustanovit odbornou skupinu architekta, která by do této problematiky
přinesla širší vhled. Nejenom dobrá architektura dělá dobré město. Je třeba brát v potaz i městské
sítě, dopravu, životní prostředí…..
REST 6 KONCEPCE ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA 15% Tento rest dostal ke zpracování architekt
města.
REST 7 ZELENÁ PÁTEŘ MĚSTA 5% Tento rest dostal ke zpracování architekt města.
REST 8 SKUTEČNĚ INFORMAČNÍ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA 25%
Město sice spustilo nové stránky, ale inovovalo pouze grafiku a systém. Struktura a obsah
zůstal nezměněný. Díky zásadám transparentnosti však došlo k zásadnímu posunu ve
zveřejňování podkladů do zastupitelstva i rady (i když v případě rady až po projednání).
Bohužel zásady transparentnosti nejsou doposud úředníky důsledně naplňovány. "Dotazy a
náměty" zatím nebyly inovovány. V zápisech rady chybí jmenovité hlasování. Není určená
osoba, která má zajišťovat maximální informační otevřenost. Zatím nelze diskutovat dopředu k
bodům, které má projednat zastupitelstvo.
REST 9 ZAPOJENÍ OBČANŮ DO ZLEPŠOVÁNÍ MĚSTA 73%
Zavedlo se používání aplikace Lepší místo. Probíhají veřejná projednávání. Město zařadilo
grantový program "Mladí kraji," který umožňuje zapojení se do péče o město mladým lidem.
Celkově snaha o zapojení veřejnosti je, i když je zřejmé že jednotlivé věci zatím nefungují
ideálně a je ještě co zlepšovat - zejména v oblasti efektivní propagace nových služeb/zapojení
veřejnosti.
Během prvního roku se za pomoci zástupců osadních výboru Mělkovic, Radonína, Stržanova a
Veselíčka podařilo ustanovit systém spolupráce, který v těchto svébytných částech bude podporovat
místní zvyky a komunitní život. Byl to velký dluh Žďáru k obyvatelům těchto částí, který vedl k jejich
oprávněné frustraci.
REST 10 SMLOUVY A ÚČETNICTVÍ MĚSTA NA INTERNETU 46%
Smlouvy začalo město zveřejňovat ještě před volbami krátce po zveřejnění Rekonstrukce
Žďáru. Díky nově přijatým zásadám transparentnosti jde vedení ještě dál za požadavky tohoto
restu. Pro klikací rozpočet se již nasazuje stejný systém jako používá zmiňované Nové Město
na Moravě a po zveřejnění bude tento REST téměř hotov. Zásady transparentnosti se netýkají
SATT, a.s., který bude muset ale začít zveřejňovat smlouvy podle přijatého zákona.

