
 
Zápis 

z 16. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 12. 10. 2016 ve Žďáru nad Sázavou 

 
 
Garant komise:  Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: Václav Dobrovolný 
Přítomni:  MUDr. Romana Bělohlávková, Bc. Ladislav Bárta, Michaela 

Kremlíková, MSc. Michal Hubert Zrůst, Mgr. Helena Novotná, Mgr. 
Lenka Šustrová, Mgr. Petra Nováčková, Václav Dobrovolný, PaedDr. 
Jaroslav Ptáček, Šárka Vidergotová, ing. Petr Krábek 

Omluveni:  David Filip, 
Hosté:    Mgr. Martin Kahánek, Ing. Kateřina Navrátilová 

 
 
Program jednání:   
 
1. Zahájení  
2. Strategický plán sociálního začleňování (ing. Navrátilová, Mgr. Kahánek) 
3. Vyjádření k zařazení do sítě v Kraji Vysočina (ing. Krábek) 
4. Vyhodnocení činnosti Family a Senior Pointu (Mgr. Nováčková) 
5. Dotační programy pro podporu sociální oblasti v roce 2017 (ing. Krábek)   
6. Různé 
 

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

jednání. Nikdo neměl návrh na doplnění programu.  

Přivítal na jednání komise také Mgr. Martina Kahánka, Ing. Kateřinu Navrátilovou, kteří 

přednesou prezentaci Strategického plánu sociálního začleňování. Požádal členy komise, 

aby vyslovili souhlas s jeho účastí na dnešním jednání. 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní souhlasí, aby na jednání komise byli 
přítomni hosté, pan Mgr. Martin Kahánek a paní Ing. Kateřina Navrátilová. 

Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 

 

Kontrola usnesení z minulých jednání. 

Usnesení: Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje předloženou Koncepci 

města Žďár nad Sázavou v oblasti závislostí a doporučuje ji radě města ke schválení.  

Do RM nebylo zatím předloženo. 

Usnesení: Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní pověřujeme vedoucí sociálního 

odboru, aby žádosti pro změnu v zařazení do sítě v Kraji Vysočina předkládal na jednání 

nejbližší komise společně s informacemi o službě a o osobě, která změnu požaduje. 

Splněno 

 



Usnesení: Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit 

podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z vyhlášeného dotačního řízení na rok 2017 

v dotačním programu Podpora terénní práce.  

Schváleno v RM, žádost podána podáno. 

 

Usnesení: Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit 

podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dotačního programu Podporujeme 

prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016.  

Schváleno v RM, žádost podána podáno. 

 

2. Strategický plán sociálního začleňování 
Mgr. Kahánek a Ing. Navrátilová seznámili přítomné s aktuální verzí Strategického plánu 
sociálního začleňování (dále jen Strategický plán). Upozornili, že ke kapitole vzdělávání je 
nutno zpracovat Místní plán inkluze. Pro tuto oblast byla zpracována nová metodika. Podle 
které se musí zpracovaný plán doplnit. 
Mgr. Martin Kahánek z Agentury pro sociální začleňování (dále jen Agentura) uvedl, že 
Strategický plán vychází ze spolupráce Agentury a města Žďár nad Sázavou, která je 
stanovena na 3 roky. Základním nástrojem této spolupráce je tzv. Lokální partnerství, v rámci 
kterého vzniklo 5 pracovních skupin. Tyto se zabývají oblastí bydlení, rodiny a sociálních 
služeb, vzdělávání, zaměstnanosti a bezpečnosti. Strategický plán sociálního začleňování je 
v souladu jak s národními strategickými dokumenty (Koncepce sociálního bydlení, Strategie 
sociálního začleňování, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, apod.), tak s místními 
(Strategie rozvoje města, Komunitní plán sociálních služeb, Plán prevence kriminality). 
Strategický plán připravovali zástupci místních aktérů společně s Agenturou. Potřebnost 
jednotlivých aktivit vychází z velikosti cílové skupiny, Vstupní analýzy a znalosti místních 
aktérů. 
Finanční nároky vycházejí z velikosti cílové skupiny, Vstupní analýzy a návrhové části 
Strategického plánu. Celková alokace v rámci Strategického plánu je 109.760.000,- Kč, z 
toho 47.080.000,- v Operačním programu Zaměstnanost (OP Z) a 62.680.000,- v 
Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Alokace podle jednotlivých oblastí, 
společně s jednotlivými prioritami a cíli Strategického plánu, je uvedena v přiložené 
prezentaci. 
Mgr. Kahánek sdělil upravenou časovou osu procesu schvalování 
24. října Lokální partnerství 
9. listopadu Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
28. listopadu Rada města Žďáru nad Sázavou 
15. prosince Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou 
 
Diskuse k tématu: 
Ing. Klement uvedl, že Strategický plán by měl být předložen dne 3. 11. 2016 na jednání 
klubu zastupitelů. Jednou z variant je schválit jej nadvakrát tak, aby bylo možné čerpat 
finanční prostředky od nového roku. Na Mgr. Kahánka vznesl dotaz, zda je možné posunout 
jeho schválení na leden 2017 – Mgr. Kahánek tuto možnost ověří na ministerstvu. 
Problémem posunutí schválení termínu SPSZ je to, že v lednu 2017 bude ministerstvo 
vyhlašovat výzvy, kde bude uvedena alokace financí pro obce zařazené do Koordinovaného 
přístupu. 
Bc. Bárta k proběhlé prezentaci sdělil, že se jedná o rozsáhlý materiál a je třeba ho 
prostudovat.  Doporučil jeho schválení v lednu 2017. V listopadu je možné projednat již 



zpracovanou verzi a tuto poté doplnit o materiál k inkluzi. Doporučuje dokument 
nepředkládat na zastupitelstvo dne 15. 12. 2016, které bude věnováno rozpočtu města. 
Bc.  Zrůst doporučil SPSZ projednat nadvakrát. 
Ing. Klement sdělil, že rozpočtové zastupitelstvo nebývá zpravidla jen rozpočtovým, 
projednávaly se v něm i jiné materiály. V loňském roce to bylo vyhlášení všech dotačních 
programů města. Uvedl, že dokument SPSZ bude poskytnutý zastupitelům s více jak 
měsíčním předstihem před schvalováním v zastupitelstvu, aby se s ním mohli detailně 
seznámit. 
Ing. Krábek k diskusi uvedl, že SPSZ je nutno projednat nejdéle v prosinci 2016 z důvodu 
zařazení Žďáru do Koordinovaného přístupu a nutnosti předání předpokládaných částek do 
vyhlášených výzev pro pozdější čerpání dotací.  
Komise doporučili, aby mohli být zastupitelé s SPSZ seznámeni na klubu zastupitelstva 
k rozpočtu. 
Mgr. Kahánek k diskusi dodal, že Místní plán inkluze byl konzultován na MŠMT. Tento 
materiál musí být přílohou SPSZ. Příprava čerpání financí může být intenzivnější, pokud 
bude plán schválen v prosinci 2016. Plán navazuje na další strategické dokumenty města, a 
to na komunitní plán sociálních služeb, plán prevence kriminality a další. V Místním plánu 
inkluze je začleněna evaluace potřebnosti, plán bude vyhodnocován, budu se zjišťovat 
příčiny. 
Mgr. Šustrová vznesla dotaz na Mgr. Kahánka, kdo bude garantem aktivit. Mgr. Kahánek na 
dotaz sděluje, že garantem budou pracovníci zařízení, většinou MěÚ a NNO. 
 
Připomínky ke SPSZ je nutno zasílat na e-mail Mgr. Martina Kahánka do 31. 10. 2016. 
 
Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální se seznámila s prezentací Mgr. Kahánka o 
zpracování a výstupech SPSZ a ukládá tajemníkovi komise poslat členům komise aktuální 
verzi SPSZ. Komise se bude SPSZ zabývat na příštím zasedání komise, kde bude předložen 
i místní plán inkluze. 

Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 

 

3. Vyjádření k zařazení do sítě v Kraji Vysočina 
p. Dobrovolný uvedl, že Krajský úřad Kraje Vysočina vydá materiál s postupem a 
podmínkami pro zařazování sociálních služeb do sítě sociálních služeb kraje. Návrh na 
schválení žádostí bude vydán poté, co budou pravidla stanovena.  Jsou připravována 
pravidla vyjádření k žádostem poskytovatelů sociálních služeb do krajské sítě služeb, a to 
s ohledem na spolufinancování jednotlivých zařízení městem.  Přítomní byli seznámení 
s žádostmi Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina. p. Dobrovolný navrhnul, aby se 
dnes komise k žádostem nevyjadřovala a vyčkala na vyhlášenou výzvu Kraje Vysočina. 
Sociální odbor zpracovává současný stav zařízení poskytujících sociální služby na území 
města z pohledu vyrovnávací platby a potřebnosti služby. 
 
Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální se seznámila s žádostmi Centra pro 
zdravotně postižené kraje Vysočina a odkládá jejich posouzení do doby vyhlášení pravidel 
pro zařazování do sítě Krajem Vysočina. 

Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 

 
 
4. Vyhodnocení činnosti Family a Senior pointu 
Mgr. Nováčková v rámci prezentace seznámila přítomné s dosavadní činností pointů od 
listopadu 2015. Provozní doba je od pondělí do pátku vždy od 8 do 15 hodin.  



Provozovatelem obou pointů je Kolpingovo dílo České republiky z.s.. Návštěvníci dochází 
také z okolních obcí. Oblíbené je cvičení pro děti a pro seniory. Senioři se zajímají o své 
bezpečí a sebeobranu. Kontaktní pracovnice pointů jsou metodicky vedeny pracovnicemi KÚ 
Kraje Vysočina.  Mezi často vyhledávané služby patří informace o poskytování sociální 
služby, informace o sociálních dávkách, řešení výchovných problémů, trávení volného času, 
cestování po Vysočině, někdy jde o prosté popovídání si. Návštěvníci zde tráví volný čas, 
když čekají u lékaře nebo přijdou cíleně na akci nebo pro informaci. Dvakrát měsíčně je na 
pointu provozována Alzheimer poradna, na kterou dojíždí pracovnice poradny ze Ždírce nad 
Doubravou. Jezdí každou první středu a úterý v měsíci. Je k dispozici také pro pracovníky 
institucí. Má vysokoškolské vzdělání. Dále je navázaná spolupráce s VZP, SZŠ, SŠGA.  
Pozitivní ohlas měly Dny seniorů a jarní dny s Family pointem.  
Pointy jsou také zapojeny do akcí a aktivit pořádaných městem. Provádí také registraci do 
rodinných a senior pasů. Propagace pointů probíhá přes web, facebook a distribucí letáků. 
Za období od ledna 2016 do září 2016 navštívilo Family point 2122 lidí a Senior point 500 
občanů. Měsíce s nejčastější docházkou byl březen, květen a září. Celková návštěvnost je 
cca 2500 lidí. Mgr. Nováčková předložila přehled hospodaření za období od ledna 2016 do 
září 2016 a uvedla, že sledují účast na jednotlivých akcích a k dispozici je také 
fotodokumentace z jednotlivých akcí. Pointy kontaktují a doporučují i lékaři na poliklinice.  
Diskuse k tématu: 
Bc. Zrůst se dotázal na docházku. Mgr. Nováčková sdělila, že se tvoří skupiny seniorů, které 
chodí pravidelně např. na cvičení. Senioři se opakovaně vrací a vrací se také maminky 
s dětmi.  
MUDr. Bělohlávková se dotázala na účast na akcích Family pointu a Srdíčka.  Mgr. 
Nováčková sdělila, že akce Family pointu a Srdíčka jsou oddělené a účastníci jsou evidováni 
samostatně.  
Bc. Bárta – ocenil dobrou informovanost veřejnosti o akcích Family a Senior pointu. Projekt 
se povedl a plní svůj účel.  
Bc. Zrůst – sděluje, že od začátku vznik pointů podporoval. Návštěvnost pointů je možné 
vyhodnotit i na webových stránkách polikliniky. V rámci Dne zdraví byla vidět velká 
návštěvnost. V prostoru Srdíčka proběhla přednáška o první pomoci.  
 

Usnesení: 

Komise byla seznámena s činností Family a Senior pointů za období od listopadu 2015 do 
září 2016. 

Hlasováni: pro: 7 zdržel se: 0, proti: 0 

 

5. Dotační programy pro podporu sociální oblasti v roce 2017 
Ing. Klement – informuje o podaném projektu prorodinné politiky na Kraj Vysočina. Město se 
bude podílet 50 procenty na celkové částce. 
V. Dobrovolný -  seznámil přítomné s tím, že nebyly zaslány žádné připomínky k dotačním 
programům. Je třeba v předstihu připravit dotační program na prorodinné aktivity. 
K dotačnímu programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“ nebyly 
připomínky a komise schválila toto usnesení. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města vyhlásit dotační 

program „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“ v předloženém znění. 

Hlasováni: pro: 7, zdržel se: 0, proti: 0 

K dotačnímu programu Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti“ 
proběhla diskuze.  



Ing. Klement uvedl, že je problematická 30% spoluúčast a navrhnul alokovat částku ve výši 
200 tis. Kč.  
Bc. Bárta navrhnul alokaci programu ve výši 250 tis. Kč. 
Proběhlo hlasování o výši alokované částky. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje alokaci ve výši 250 tis. Kč pro 

dotační program „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti“. 

Hlasováni: pro: 4, zdržel se: 0, proti: 3 

 
Komise dále schválila toto usnesení. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města vyhlásit dotační 

program „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti“ v předloženém 

znění. 

Hlasováni: pro: 7, zdržel se: 0, proti: 0 

 
 
6. Různé 
Bc. Bárta vznesl  dotaz ohledně financování Klubu seniorů, kde byla letos poskytnuta 
individuální dotace.  Ing. Klement doplnil, že se s poskytnutím individuální dotace počítá i pro 
příští rok. 
Ing. Klement informoval přítomné, že poté co bude vyhodnocena žádost na financování 
prorodinných aktivit podaná na KÚ, bude vyhlášen dotační program na podporu 
prorodinných služeb. 
 
 
 
Termín příštího jednání je 9. 11. 2016 v 16:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Krábek 

 


