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Žďár nad Sázavou
Strategické oblasti
rozvoje
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1. Cíle možné spolupráce (1/2)

Nová vize rozvoje města - Koncept 4Z
• Zvýšení efektivity výkonu místní samosprávy
• Zlepšení a zkvalitnění podmínek a služeb pro podnikání
• Zajištění podmínek pro důstojné stáří
• Zefektivnění infrastruktury a turistického potenciálu
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3. Cíle možné spolupráce (2/2)
Rozpracování vize 4Z:

Veřejná
správa/veřejnost

Podnikání/
investice

Analýza nákladovosti současné struktury města, posouzení a navržení případné
optimalizace personální struktury městské správy, zefektivnění agendy.
Přiblížit se občanům – zviditelnit se a být více „in“ a online ve všem, co děláte,
pomocí projektu „Smart cities“.
Vytvoření atraktivního pobídkového systému pro investory, podnikatelský inkubátor,
přeshraniční spolupráce, podpora a rozvíjení spolupráce s jinými subjekty, tuzemskými i
zahraničními a s partnerskými městy. Motivace firem pro změnu sídla.

Cestovní ruch

Vytvoření dlouhodobé strategie atraktivity kulturního dědictví, Žďár nad
Sázavou - řízení inovací.

Efektivní
využívání zdrojů

Efektivní využívání existujících zdrojů města Žďár nad Sázavou. Analýza
stávajícího nastavení fungování a využívání majetku města a identifikace
možností pro optimalizaci (využití/ financování)
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2. Realizace spolupráce
1

Provedení analýz 4Z včetně vypracování návrhů s doporučeními

2

Aktualizace/návaznost na připravovanou (či již existující)
Strategii rozvoje města Žďár nad Sázavou
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Navržení konkrétních nástrojů pro rozvoj města

4

Definice jednotlivých cílů a jejich měřitelnost
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Vypracování manažerských shrnutí každé aktivity, které bude
navazovat jednoznačně na zásadní priority pro rozvoj města
Žďár nad Sázavou.
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Proč spolupracovat s PwC?
Metodologie „Business
Accelerator“ vyvinutá PwC
pro podporu a rozvoj
businessu ve městech.

Zkušenosti se státní správou
(projekt zefektivnění výdajů
MSp) a samosprávou (v rámci
Smart Cities).

PwC

Referenční projekty pro
Košice, Lucemburk,
Madrid, Londýn,
Johannesburk, atd.
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Děkujeme za pozornost.

Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného
poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky
bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani
učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci.
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci,
v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky
způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené
v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci.
© 2016 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je
značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL)
podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá
společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL
ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL
neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže
kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

