
 
Zápis 

ze 17. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 9. 11. 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, Filip David, 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:   
Hosté:  Mgr. Martin Kahánek, Ing. Kateřina Navrátilová, Mgr. Táňa 

Zimmermanová 

 
 
Program jednání:   

1. Zahájení  
2. Schválení Strategického plánu sociálního začleňování (Ing. Navrátilová, Mgr. 

Kahánek, Mgr. Zimmermanová) 
3. Činnost Family a Senior Pointu v roce 2017 (Ing. Krábek) 
4. Stanovení termínů jednání v roce 2017 (V. Dobrovolný)   
5. Různé (KPSS – aktualizace) 
 

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 a Mgr. 

Táňu Zimmermanovou, kteří přednesou prezentaci Místního plánu inkluze - části 

Strategického plánu sociálního začleňování a zodpoví dotazy k samotnému Strategického 

plánu sociálního začleňování. Požádal členy komise, aby vyslovili souhlas s jejich účastí na 

dnešním jednání. 

Usnesení: 

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

Hlasováni: pro: 11 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 bude předloženo v lednu 2017. 

Usnesení z minulého zasedání komise byly splněny. 

 

2. Schválení Strategického plánu sociálního začleňování a Místního plánu inkluze 



Ing. Kateřina Navrátilová seznámila přítomné s částí Strategického plánu sociálního 
začleňování (dále jen Strategický plán) – Místním plánem inkluze (dále MPI), který se týká 
části Strategického plánu, a to vzdělávání.  Místní plán inkluze vznikal na pracovních 
skupinách vzdělávání, byla sestavena Analýza potřeb, byly stanoveny indikátory, dále byl 
diskutován se samotnými školami. Připomínkovali ho také pracovníci MŠMT ČR. V plánu je 
veřejná diskuse s účastí odborníka na téma inkluze. Připravovány jsou projektové fiše, dále 
budou probíhat odborné diskuse nad jednotlivými tématy. Byl představen schvalovací 
proces, finální schválení MPI by mělo proběhnout na zasedání zastupitelstva města dne 15. 
prosince letošního roku. 
Diskuse k tématu: 
Zazněly dotazy, co jsou indikátory MPI a kdo je cílová skupina. Cílovou skupinou jsou 
primárně sociálně nezvýhodněné děti (žáci), ale smyslem inkluze je podpořit všechny žáky, 
ne jenom sociálně nezvýhodněné. V rámci vzdělávání budou podpořeni pedagogové, kteří 
jsou ve škole, která pracuje s danou cílovou skupinou. Indikátory jsou pak počty žáků, kteří 
budou z projektů podpořeni. Jaká je představa u zřízení koordinátora inkluze. Tato pozice by 
měla vzniknout na Městském úřadě, měl by propojovat jednotlivé aktéry. Poznámka k tomu, 
že veřejnost města může poměrně negativně vnímat zřízení této pozice na MěÚ. 
Udržitelnost této pozice je 3 roky, což je doba trvání projektu. Neznamená to ale, že pozice 
musí být zřízena, je to pouze jedna z možností. Mgr. Kahánek k tomu přidává vysvětlení, že 
samotní ředitelé žďárských škol stojí o to, mít někoho takového, kdo by pomáhal s inkluzí, 
atd.  
Bc. Bárta dodal, že pokud bude taková pozice zřizována, pak musí mít od počátku jasně 
nastavenou pracovní náplň, aby nebyl později dán prostor k pochybnostem, co osoba 
zastávající tuto funkci vlastě vůbec dělá.  
Mgr. Novotná vznesla dotaz, co na inkluzi obecně říkají učitelé. Mgr. Zimmermanová 
odpověděla, že prostor bude na veřejném projednání pro občany, ale i pedagogy a vedení 
škol. Veřejná diskuse je naplánována na 7. 12. 2016 v 18:00. PaedDr. Ptáček uvedl, že 
v tento den jdou všichni ředitelé škol od 19 hod. vázáni jiným programem. Diskutovalo se, 
zda by byla možná změna termínu. Jiný termín v tom daném týdnu není možný. MUDr. 
Bělohlávková navrhla přesun času začátku na 17 hod.  
Mgr. Zimmermanová tento návrh projedná s hosty, kteří se mají tohoto jednání zúčastnit po 
boku Agentury pro sociální začleňování. 
Hlasování o změně času začátku Veřejné diskuse nebyla nutná. Všichni přítomní se na něm 
stejně shodli. 
Dále Mgr. Šustrová vznesla poznámku, zda by do materiálu nebylo vhodné začlenit nově 
vzniklou soukromou mateřskou školu „Zahrádka“. Je potřeba zjistit více informací o tomto 
zařízení. Zajistí Ing. Navrátilová.  
Dále se Mgr. Šustrová se ptala na pozici Chůvy. Tato pozice chůvy je zahrnuta do MPI 
v rámci mateřských škol. Mateřská škola může fungovat např. v režimu tzv. „dětské skupiny“ 
a tam je tato pozice uplatnitelná. Pozici chůvy může vykonávat osoba, která projde 
příslušným rekvalifikačním kurzem.  
Bc. Bárta vznesl dotaz, zda by v MPI nemělo být v oddílu Zdravá strava zahrnut i zařízení 
Ječmínek. Mgr. Zimmermanová odpověděla, že bude doplněno.  
Ing. Krábek se ptal na oddíl Prevence rizikového chování, že Pedagogicko-psychologická 
poradna vypadavá ze spousty aktivit. Je to personální záležitost, kdy PPP byla personálně 
oslabena. Mgr. Nováčková uvedla, že nyní osoba na pozici Okresního metodika prevence 
funguje a spolupráce je dobrá.  
Dále byly vzneseny drobné poznámky, které byly zapracovány hned do textu.  
Ing. Krábek zopakoval termíny:  
- Veřejná diskuse ke Strategickému plánu sociálního začleňování se bude konat 29. 11. 

2016 v 18, 00 na Obchodní škole 
- Veřejné setkání k Místnímu plánu inkluze se bude konat 7. 12. 2016 v 17:00 v Café u tety 

Hany 
 
Usnesení: 



Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální se seznámila s prezentací Ing. Navrátilové 
o Místním plánu inkluze, a doporučuje Radě města schválení Strategického plánu sociálního 
začleňování a jeho části Místní plán inkluze. 

Hlasováni: pro: 11 zdržel se: 0, proti: 0 

 

3. Činnost Family a Senior Pointu v roce 2017 
 
Ing. Krábek zrekapituloval, že na minulém jednání komise byli členové seznámeni s činností 
Family a Senior Pointu. Členové komise byli seznámeni se statistikou obou zařízení. Dále 
Ing. Krábek uvedl, že je potřeba se zabývat otázkou co se zařízeními dál, jelikož smlouva se 
stávajícím poskytovatelem – Kolpingovo dílo ČR – je uzavřena pouze do konce roku 2016. 
Ing. Krábek diskutoval provoz obou „pointů“ s paní Holbovou z Krajského úřadu, která má na 
starost prorodinnou politiku na KrÚ. Žďárský Point je sice v rámci kraje nejmladší, ale je 
hodnocen jako jeden z nejlepších. Metody práce postupně přejímají jiná zařízení v kraji. 
Filosofie na financování těchto zařízení je politické rozhodnutí, kdy současná bývalé vedení 
kraje bylo financování pointů nakloněn, dnes je vedení kraje obměněno. Dle informací z kraje 
je v návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na podporu Family Pointů a Senior Pointů navržena 
stejná částka, jako byla pro letošní rok. Město Žďár nad Sázavou letos z Kraje Vysočina na 
provoz Family a Senior Pointu získalo v dotaci ve výši 360 tis. Kč.  
Do rady města musí být předložen materiál s vyhodnocením Family a Senior Pointu se 
stanoviskem komise, tak aby rada mohla rozhodnout, jak s pointy dál.  
Ing. Krábek uvedl, že v případě schválení zachování obou služeb bude nutné vypsat nové 
výběrové řízení na poskytovatele služeb. Navrhoval by, aby nová smlouva byla uzavřena na 
2 roky, počátek zahájení činnosti se předpokládá od 1. 1. 2017. Seznámil členy komise 
s připraveným materiálem do rady města, včetně podmínek pro vyhlášení výběrového řízení 
na zajištění provozu Family a Senior Pointu.  
 
Diskuse k tématu: 
MSc. Zrůst uvedl, že on je stoprocentně pro zachování pointů ve stávajícím rozsahu.  
Mgr. Novotná uvedla, že by činnost pointů také ráda podpořila.  
Mgr. Šustrová uvedla, že je také pro zachování pointů, ale zda by nebylo vhodné do 
budoucna zařízení oddělit z hlediska omezených prostorů. MSc. Zrůst k tomu uvedl, že vyšel 
pointům vstříc, a že již je využíván další navazující prostor spojovací chodby. Uvedl, že by 
bylo vhodné provést potřebné stavební úpravy – nová spojovací chodba od schodiště do 
dnes nevyužívaných prázdných prostorů 4. Podlaží polikliniky. Potom by mohl Senior Point 
využívat stávající spojovací chodbu. Toto potvrdil i pan Dobrovolný. Tento provizorní prostor 
se budou snažit zútulnit.  
MUDr. Bělohlávková uvedla, že velkou podporu pointům v minulosti poskytoval pan radní 
Krčál a otazník je trochu tedy nad další podporou z úrovně Kraje Vysočina. Senior Point 
vnímá jako velmi dobrou službu, kterou by chtěla nadále podpořit. U Family Pointu má pocit, 
že dochází ke zdvojování služeb, které již poskytuje někdo jiný, např. Rodinné centrum 
Srdíčko. K tomu pan Dobrovolný uvedl, že v rámci poskytovaných služeb by se mělo 
diskutovat, jaká byla situace byla před zavedením Family Pointu, a jaká je nyní. Vznikly nové 
aktivity, došlo k jejich nárůstu, klienti služby využívají a jsou s ní spokojeni. Došlo k navýšení 
pracovníků o celkem 1,1 úvazku. Provoz a služby Rodinného centra Srdíčko se navíc musí 
přizpůsobovat projektům, kterými je jeho provoz financovaný.  
Ing. Klement uvedl, že v nejbližších dnech bude jednat s vedením kraje o další podpoře 
financování obou zařízení, což bude určitě zásadní v rozhodování, zda budou pointy v roce 
2017 zachovány. Doporučuje, aby byly zachovány oba pointy, protože se vzájemně doplňují 
a podporují. Jedná se o komplexní službu a tak by to mělo být i nadále. Vše se bude odvíjet 
od podpory Kraje Vysočina. Doporučuje vyhlášení výběr. Řízení na jeden rok namísto dvou 
let. 
MSc. Zrůst upozornil na směrnici města o zadávání veřejných zakázek. 



Dále členové komise diskutovali nad způsobem financování služeb. Zda zachovat stávající 
způsob nebo jít jinou cestou. Také o tom, aby mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na jeden 
rok s tím, že pokud bude zajištěno financování pointů ze strany Kraje Vysočina, aby mohlo 
být o rok prodlouženo. Nakonec komise schválila toto usnesení. 
 
 
Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální hodnotí činnost Family pointu a Senior 
pointu velmi dobře a děkuje zaměstnancům Kolpingova díla České republiky z.s. za 
dosavadní práci v pointech. 

Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální v návaznosti na Usnesení minulé komise ve 
věci Family pointu a Senior pointu, doporučuje Radě města pokračovat v činnosti Family 
pointu a Senior pointu i v dalších letech.  

 

Hlasováni: pro: 10 zdržel se: 1, proti: 0 

 
4. Stanovení termínů jednání v roce 2017 
 
Termíny zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní v roce 2017 

Leden  11. 1. 2017 
Únor    8. 2. 2017, 15. 2. 2017 – vyhodnocování dotačního programu 
Březen      8. 3. 2017, 22. 3. 2017 – vyhodnocování dotačního programu 
Duben  12. 4. 2017 
Květen  10. 5. 2017 
Červen 14. 6. 2017 
Září  13. 9. 2017 
Říjen  11. 10. 2017 
Listopad   8. 11. 2017 
 
Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální schvaluje navržené termíny jednání v roce 
2017. 

 
Hlasováni: pro: 11 zdržel se: 0, proti: 0 

 
 
5. Různé 
 
Ing. Krábek prezentoval téma aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb (dále jen 
KPSS). Uvedl, že se v letošním roce sešly termíny pro zpracování třech strategických 
dokumentů města. Prvním byla tvorba a schválení Strategického plánu rozvoje města. Tento 
již zastupitelstvo města schválilo v září. Dalším strategickým dokumentem je tvorba 
Strategického plánu sociálního začleňování a Místního plánu inkluze, který je jeho součástí. 
Tyto plány dnes komise projednávala a budou předloženy na jednání prosincového 
zastupitelstva. 
Dále uvedl, že v souladu s rozhodnutím komise na 12. zasedání dne 11. 5. 2016 byly práce 
na aktualizaci KPSS pozastaveny do doby schválení Strategického plánu rozvoje města a 
Strategického plánu sociálního začleňování. Pokračovat v aktualizaci KPSS se bude na 
začátku roku 2017. V souladu s tímto byl předložen materiál o schválení platnosti stávajícího 
KPSS 2014 – 2016 i v roce 2017 do zítřejšího jednání zastupitelstva města. Rada města 
tento materiál schválila a doporučila jej zastupitelstvu schválit. 



Komise bude o postupu prací na aktualizaci KPSS průběžně informována.  
 
Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální bere na vědomí informaci o Komunitním 
plánu sociálních služeb a jeho aktualizaci. 

 
Hlasováni: pro: 11 zdržel se: 0, proti: 0 

 
 
 
 
Termín příštího jednání je 11. 1. 2017 v 16:00 v zasedací místnosti rady města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Krábek 

 


