
 
  

 
Zápis 

z 9. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 15. 2. 2016 ve Žďáru nad Sázavou 

 
 

Garant komise:  Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: Václav Dobrovolný 
Přítomni:  Václav Dobrovolný, MUDr. Romana Bělohlávková, David Filip, Mgr. Helena 

Novotná, Mgr. Lenka Šustrová, Mgr. Petra Nováčková, Šárka Viedergotová, 
PaedDr. Jaroslav Ptáček, MSc. Michal Hubert Zrůst, ing. Petr Krábek 

Omluveni:  Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Marie Košťálová  
Hosté:   

 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení  
2. Vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace z programu Dotace pro poskytovatele sociálních, 

zdravotních a prorodinných služeb (V. Dobrovolný) 
3. Informace z pracovní skupiny pro sociální, zdravotní a bytovou oblast Strategického plánu 

rozvoje města 
4. Různé  

 
1. Zahájení – předseda, pan Dobrovolný přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 

Nikdo neměl návrh na doplnění programu.  
 

2. Předseda, pan Dobrovolný zrekapituloval základní i specifická kritéria hodnocení žádostí. Poté 
členové komise, kteří hodnotili žádosti o poskytnutí dotace z programu Dotace pro 
poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb seznámili přítomné se svým 
hodnocením hodnocených žádostí.  
Jednotlivá hodnocení základních i specifických byla zaznamenána do vypracované tabulky, 
kde se na základě průměru hodnocení hodnotitelů vypočetla přepočtená výše požadované 
dotace. Všechny žádosti splnili požadované náležitosti. 
Diskutovány byly dvě žádosti, Svaz důchodců ČR, 1. MO ZR a Barbadensis, z.s. 
Organizace Svaz důchodců ČR, 1. MO ZR podala žádost na zajištění provozu Klubu seniorů 
v budově Dolní 1, Žďár nad Sázavou. Tato organizace každoročně od města získávala finanční 
prostředky na služby spojené s užíváním prostorů Klubu seniorů s tím, že Svaz důchodců ČR, 
1. MO ZR umožní v těchto prostorách zdarma působit ostatní spolky a kluby sdružující seniory 
a osoby se zdravotním postižením. Svaz důchodců ČR, 1. MO ZR nemůže při této činnosti 
prokázat 20% spoluúčast, protože neinkasuje žádný podnájem. Členové komise se shodli na 
tom, že je nutné Svazu důchodců ČR, 1. MO ZR poskytnout potřebné finanční prostředky ve 
výši 80 500 Kč k tomuto účelu jinou formou, a to individuální dotací. Potřebné finanční 
prostředky členové komise doporučují poskytnout z nevyčerpané částky tohoto dotačního 
programu. Výše finanční částky tohoto dotačního programu byla totiž tvořena mimo jiné i 
položkou Příspěvek Klubu seniorů z loňského roku. Na činnost bude Svaz důchodců ČR, 1. 
MO ZR žádat v dotačním programu pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 
Hlasováni: pro: 9, zdržel se: 0, proti: 0  

Barbadensis, z.s. podal žádost na dvě činnosti, a to na zajištění koordinátora služby a na 
nákup materiálu (produktů Aloe vera) který by poskytovali některým klientům zdarma. Členové 
komise se shodli na tom, že nedoporučují poskytnout dotaci na nákup uvažovaného materiálu, 
ale podpoří částečnou úhradu koordinátora péče, aby se mohla služby rozvíjet. Byl doporučen 
radě města schválit příspěvek ve výši 6 000 Kč. 
Hlasováni: pro: 9, zdržel se: 0, proti: 0  
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Členové komise poté provedli závěrečné schválení výše dotací, které u jednotlivých žadatelů 
doporučují radě města ke schválení. Tabulka č. 1. 
Hlasováni: pro: 9, zdržel se: 0, proti: 0  

Členové komise doporučují radě města neschválit dotaci žadatelům, u kterých nebyly splněny 
podmínky vyhlášeného dotačního programu. Tabulka č. 2. 
Hlasováni: pro: 9, zdržel se: 0, proti: 0 

V dotačním programu bylo: 
Počet žádostí 13 
Pro administrativní nesoulad vyřazeny 4 
Schválené žádosti 8 
Neschválené žádosti 1 

 
3. Ing. Krábek podal informaci z jednání pracovní skupiny B Sociální a zdravotní služby, bydlení 

Strategického plánu rozvoje města. Uvedl, že je zpracován profil města, a že je zpracovaná 
návrhová část Strategického plánu, pro kterou se mají posílat návrhy na doplnění a návrhy na 
aktivity k jejich naplnění. Návrhovou část bude členům komise zaslána s tím, že připomínky a 
návrhy mohou poslat ing. Krábkovi do pátku 19. 2. 2016 do 12 hodin. 
 
 

4. V. Dobrovolný informoval členy komise, že jednal s předsedkyní bytové komise a dohodli se na 
společném jednání komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní a bytové komise. Uvedl, že 
je důležité, aby se město zpracováním bytové politiky zabývalo. Členové komise doporučili 
společné jednání v březnu. Předseda termín projedná s předsedkyní bytové komise. 
Hodnocení žádostí z dotačního programu Podpora spolkové činnosti bude zahájeno také na 
řádném březnovém jednání komise. 
Přítomnost lokálního konzultanta Agentury pro sociální začleňování byla dohodnuta na 
květnové jednání komise. 
 
 
 
Tabulka č. 1. 
Vyhodnocení žádostí z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, 
zdravotních a prorodinných služeb“ 
 

Poř. č. Žadatel  Požadovaná částka Doporučená částka 

1 Oblastní spolek ČČK ZR 
27 000 25 000 

2 Ječmínek, o.p.s. 
130 000 115 000 

3 Liga vozíčkářů 
 

30 000 25 000 

7 Kolpingovo dílo ČR z.s. 
249 000 239 500 

9 Domácí hospic Vysočina 
100 000 100 000 

10 Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště 
Žďár nad Sázavou 

30 000 30 000 

11 Portimo, o.p.s. 
250 000 250 000 

13 Barbadensis, z.s. 
18 000 6 000 příspěvek na 

koordinátora 
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Tabulka č. 2. 
Žádosti z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a 
prorodinných služeb“, které byly vyřazeny pro administrativní nesoulad, nebo pro 
nesplnění dalších podmínek výzvy 
 

Poř. č. Žadatel  Splnění podmínek Požadovaná částka 

4 ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův 
brod 

Nesplněno - chybí 
rozpočet, výpis z veř. 
rejstříku 

40 000 

6 FOKUS Vysočina 
Nesplněno - chybí výpis 
z veř. rejstříku 

51 467 

12 
Střed, z.ú. Třebíč 

Nesplněno - chybí 
rozpočet, výpis z veř. 
rejstříku staršího data 

21 478 

14 Oblastní charita Červený 
Kostelec, středisko domov 
svatého Josefa v Žírči 

Nesplněno – výpis z veř. 
rejstříku staršího data 

150 000 

5 
Svaz důchodců ČR, 1. MO ZR 

Nesplněno – chybí 
povinná spoluúčast 
k projektu Klub seniorů 

105 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Petr Krábek 


