
 
 

Zápis 
z 2. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní  

konaného dne 13. 05. 2015 na poliklinice ve Žďáře nad Sázavou 
 

Garant komise:  Ing. Josef Klement, místostarosta  
Předseda komise: Václav Dobrovolný 
Přítomni:  Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, David Filip, Mgr. Petra 

Nováčková, Mgr. Helena Novotná, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Lenka 
Šustrová, Šárka Vidergotová, MSc. Michal Hubert Zrůst, Ing. Petr Krábek  

Omluveni:   MUDr. M. Košťálová 
Hosté:   

 
V úvodu jednání byly vyřešeny administrativní záležitosti (dohody o provedení práce, prezence, 
souhlasy členů komise se zveřejněním jejich kontaktů na webových stránkách města) 
Jednání zahájil místostarosta Ing. Klement, ten přivítal přítomné a poděkoval za poskytnutí prostor 
pro jednání komise na Poliklinice ZR.  
p. Dobrovolný také poděkoval za prostory pro jednání komise a přivítal členy komise. 
Představil člena komise, pana Filipa, který byl z minulého jednání omluven. Jeho zájem a 
zaměření je na oblast prorodinných aktivit a sociálně- patologických jevů. 
 
p. Dobrovolný přednesl program jednání, ten byl schválen, jak byl navržen a rozeslán v pozvánce.   
Program jednání:   
 

1. Schválení plánu činnosti komise, 
2. Nastavení spolupráce komise s pracovními skupinami, 
3. Různé, 
4. Prohlídka budovy polikliniky, která bude příští týden slavit 30. výročí zahájení provozu.  

 
 

1. Schválení plánu komise: 
Ing. Krábek představil jednotlivé body plánu činnosti. Návrh plánu činnosti komise vychází 
z podkladů jednání rady města při schvalování komise, byly do něj přidány náměty 
ze zpracovaného komunitního plánu sociálních služeb (dále jen KPSS), které se prolínají ve všech 
pracovních skupinách a dále do něj byly zapracovány návrhy členů komise. Tento upravená návrh 
byl členům komise zaslán k prostudování spolu s pozvánkou.  
Do projednávaného návrhu byly při projednávání zapracovány další návrhy členů komise. 
Při projednávání plánu činnosti byl požádán MSc. Zrůst, aby se zabýval možností zřízení Centra 
duševního zdraví. 
 
Hlasování: 
Schválení doplněného plánu činnosti Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní.  
Pro: všichni členové komise dle prezenční listiny 
Proti: 0 
Zdržel se: 0    

Schváleno 
 

2. Nastavení spolupráce komise s pracovními skupinami: 
p. Dobrovolný avizoval, že je nutné pozvat členy všech čtyř pracovních skupin komunitního 
plánování. Doporučil, aby byli členové pracovních skupin pozváni na příští jednání komise v 
červnu. Výstupem ze společného jednání by mohlo být provázání nejvíce diskutovaných témat. 
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Získání informací o tom, co je pro jednotlivé pracovní skupiny největší problém a zda na to plán 
komise reaguje.  
Doporučoval, aby komise s jednotlivými pracovními skupinami pracovala napřímo, ne po linii 
komunitního plánování. Aktivně tak spolupracovat na společných úkolech, které vycházejí z KPSS.  
 

3. Různé: 
Mgr. Nováčková se ptala, zda bylo splněno usnesení komise z minulého jednání týkající se změny 
členů řídící skupiny komunitního plánování.   
Ing. Krábek sdělil, že usnesení z minulého jednání týkající se změny řídící skupiny komunitního 
plánování splněn nebyl. Do rady města bude návrh na změnu v řídící skupině předložen v červnu 
po sdělení nových jmen garantem, ing. Klementem. 
 
Členové komise se shodli na tom, že na každém jednání by mělo docházet ke zpětné kontrole 
usnesení, které jsou předkládány radě města.  Kontrola usnesení bude proto vždy prvním bodem 
každého jednání komise. 
 

4. Prohlídka budovy polikliniky 
 
Ředitel polikliniky MSc. Zrůst seznámil přítomné s plánovanými akcemi spojenými s 30. výročím 
zahájením provozu polikliniky. 
 
Ředitel polikliniky má zájem podrobně seznámit členy komise s provozem polikliniky.  Uvedl, že na 
seznámení s koncepcí zdravotní politiky je třeba delší časový prostor. Dle zájmu a potřeby by bylo 
vhodné tomuto věnovat nejlépe jedno jednání komise. Členové komise mají zájem seznámit se 
s touto problematikou, ale ne v časovém rozsahu celého jednání. Ředitel polikliniky po dohodě 
s předsedou a tajemníkem komise připraví podklady. 
  
MSc. Zrůst poté provedl členy komise prostorami polikliniky od střechy až do suterénu. Ve čtvrtém 
podlaží byli členové komise seznámeni se záměrem na zřízení Senior Pointu a se souvisejícími 
nutnými úpravami dnes nevyužitých prostorů.  
Členové komise se shodli na tom, že je poliklinika ve velmi dobrém stavu, že se rozvíjí a že 
reaguje na potřeby pacientů. Členové komise se shodli na tom, že by se mělo některé další 
jednání komise zabývat poliklinikou, respektive rozvojem zdravotnických služeb a koncepcí 
zdravotní politiky města. 
 
Termín příštího zasedání komise: 10. 6. 2015 v 16,00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Veronika Halamková 


