
 
  

 
Zápis 

z 20. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 15. 2. 2017 ve Žďáru nad Sázavou 

 
 

Garant komise:  Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: Václav Dobrovolný 
Přítomni:  Václav Dobrovolný, David Filip, Mgr. Helena Novotná, Mgr. Lenka Šustrová, 

MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Radka Čaníková, Šárka Vidergotová, 
MSc. Michal Hubert Zrůst, ing. Petr Krábek 

Omluveni:  Mgr. Petra Nováčková, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Michaela Kremlíková 
Hosté:  ing. Kateřina Navrátilová 

 
 
Program jednání: 

1. Zahájení  
2. Projednání změn v registraci sociálních služeb vycházející ze Strategického plánu 

sociálního začleňování (ing. Krábek, ing. Navrátilová) 
3. Žádost Alzheimer Sanatoria, s.r.o. (ing. Krábek) 
4. Vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace z programu Dotace pro podporu spolkové 

činnosti v sociální a zdravotní oblasti. (V. Dobrovolný) 
5. 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 Ing. Kateřinu Navrátilovou, která přednese Informaci o navýšení 
úvazků sociálních služeb vycházejících ze Strategického plánu sociálního začleňování a Místního 
plánu inkluze. Požádal členy komise, aby vyslovili souhlas s jejich účastí na dnešním jednání. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní souhlasí, aby na jednání komise byla přítomna 
paní Ing. Kateřina Navrátilová. 
 
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 
 
2. Projednání změn v registraci sociálních služeb vycházející ze Strategického plánu 
sociálního začleňování  
Ing. Navrátilová navázala na poskytnuté informace na minulém jednání komise. Dnes se zaměřila 
na informace k aktivitám, které budou řešeny v rámci tří projektů v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Projekt na podporu pobytových, terénních a ambulantních služeb, které jsou schváleny ve 
Strategickém plánu sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou 
 

Organizace 
 

Služba Navýšení úvazku 

Domov pro matky (otce) s dětmi pobytová + terénní 0,5 + 0,5 

Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež 

ambulantní + terénní 0,8 + 0,2 

Občanská poradna Žďár nad Sázavou ambulantní 1,0 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní + ambulantní 1,07 + 0,23 

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti 
drogové problematiky Spektrum 

ambulantní + terénní 0,5 + 0,5 

Vytvoření a pilotní ověření koncepce sociálního 
bydlení 

terénní 1,0 
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Dále bude podán projekt na podporu financování asistentů prevence kriminality. Jedná se o 
podporu všech 4 asistentů prevence kriminality, kteří jsou součástí Městské policie Žďár nad 
Sázavou. Připravuje se taky zřízení terénního pracovníka u sociálních pro dospělé.  

Ing. Navrátilová komisi představila také projekt zaměřený na podporu žďárských mateřských a 
základních škol při vytváření podmínek pro zajištění vzdělávacích potřeb všech žáků, tzv. inkluze.  
Mateřské školy se zaměřují především na zapojování rodičů sociálně znevýhodněných dětí do 
aktivit školy a vzdělávání svých pedagogických pracovníků v rámci inkluzivního vzdělávání. 
Prioritou mateřské školy je pak podpora zavedení tzv. edukativně stimulačních skupin a otevření 
několika prvních tříd využívajících prvky Montessori pedagogiky.  
Stejně jako mateřské, se i základní školy ve městě zaměřují na vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti inkluze, a to především formou sdílení dobré praxe či kolegiální podpory. 
Projekt je zaměřen také na podporu kroužků podporujících sociální rozvoj osobnosti žáka, a různé 
formy doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Personálně budou školy podpořeny, 
a to podporou pozice speciálního pedagoga a kariérního poradce. 
Město, jakožto zřizovatel, školám poskytne metodickou podporu, a to formou nově zřízené pozice 
Metodika inkluze. Ten sleduje dění na školách a zajišťuje jejich potřeby, poskytuje jim metodickou 
podporu např. pro spolupráci s OSPOD, sestavování plánů pedagogické podpory, individuálních 
vzdělávacích plánů, apod. Metodik připravuje a aktualizuje informační balíček pro rodiče 
budoucích žáků prvních tříd a také žáků 9. ročníků ZŠ. Mimo jiné informuje veřejnost o vývoji 
inkluzivního vzdělávání ve městě, a to formou článků ve Žďárském zpravodaji, rozhovorů pro 
regionální TV Vysočina, nebo tematických setkáních s veřejností. 

Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní podporuje navýšení úvazků v sociálních službách 
a zachování současných úvazků asistentů prevence kriminality v souladu se Strategickým plánem 
sociálního začleňování ve Žďáře nad Sázavou dle v zápisu uvedeného seznamu. 

Hlasováni: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní bere na vědomí informaci o připravovaném 
projektu Inkluzivní vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou. 
 
Hlasováni: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   
 

 
3. Žádost Alzheimer Sanatoria, s.r.o. 
Ing. Krábek přítomné seznámil přítomné se žádostí Alzheimer Sanotoria, s.r.o., které by se mělo 
stavět v obci Sázava. Informoval o tom, že město ve spolupráci s Krajem Vysočina podporuje 
výstavbu nového domova s počtem 120 lůžek ve Žďáře nad Sázavou, na ulici Komenského. Tato 
stavba by měla být dokončena v roce 2018, nebo počátkem roku 2019.  
Do tohoto domova by měla být převedena i kapacita 40 lůžek ze stávajícího Seniorpenzionu 
v budově hotelu FIT. Při zvyšování kapacity domova se zvláštním režimem se město zavázalo, že 
se bude podílet na financování domova dle aktuálního podílu. Ten je v letošním roce stanoven na 
5% z výše vyrovnávací platby stanovené Krajem Vysočina. Bude to pro město závazek, který na 
sebe vzalo do budoucna. Další navyšování nákladů v této oblasti je problematické. 
Po krátké diskuzi na toto téma komise přijala toto usnesení. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ve věci žádosti o podporu zřízení Alzheimer – 
Sanatoria, s.r.o. se shodla, že město Žďár nad Sázavou na sebe převzalo odpovědnost za 
navýšení počtu lůžek domova se zvláštním režimem z počtu 40 na 120 na svém území od roku 
2019 a není schopno podpořit další zařízení tohoto typu. 
 
Hlasováni: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   
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4. Vyhodnocení Dotačního programu „Dotace na podporu spolkové činnosti v sociální a 
zdravotní činnosti“ 
Ing. Krábek doplnil tabulku hodnocení výsledky hodnocení jednotlivých členů komise. Členové 
komise omluvení z dnešního jednání poslali výsledky svého hodnocení a tyto byly také doplněny 
do hodnotící tabulky. Po přepočtu požadovaných částek žadatelů po hodnocení členů komise se 
rozproudila krátká diskuze, ze které bylo zřejmé, že se členové komise nad základními a 
specifickými kritérii na jednom z následujících zasedání budou zabývat podmínkami výzvy a 
hodnocením žádostí dotačních programů pro příští rok. 
Po diskuzi byly schváleny výše dotace, jak je uvedeno v tabulce hodnocení.  
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit vyhodnocení 
Dotačního programu „Dotace na podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní činnosti“ dle 
návrhu v tabulce hodnocení 
 
Hlasováni: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Petr Krábek 
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Tabulka hodnocení žádostí dotačního programu  

„Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 
 

č. žadatel 
požadova

ný 
příspěvek 

celkový 
rozpočet 
projektu 

účel 

 
 

Návrh dotace 
komisí 

 
 

Krácení 
dotace 

1. 

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob v 
ČR, z.s. Základní 
organizace Žďár nad 
Sázavou, p.s. 

12 000 Kč 

17 143 Kč 

Zajištění činnosti 
organizace - cestovné, 
kancelářský a úklidový 
materiál, služby (internet, 
poštovné, telefon a další) 

11 000 

 

70,00% 
Snížené 
bodové 
ohodnocení 

2. 

Svaz důchodců České 
republiky, Městská 
organizace Žďár nad 
Sázavou, p.s. 

25 000 Kč 

61 400 Kč 
Příspěvek na autobusovou 
dopravu a poznávací 
zájezd 

25 000 

 
 
nekráceno 

40,72% 
 

3. 

Asociace rodičů a 
přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, 
z.s. Klub "Úsměv", Žďár 
nad Sázavou 

21 000 Kč 

30 000 Kč 

Zabezpečení podpory 
asistentů v rámci 
psychorehabilitačního 
pobytu pro rodiny s dětmi 
se zdravotním postižením 

21 000 

 

70,00% 
nekráceno 

4. 
Společnost psoriatiků a 
ekzematiků 

10 000 Kč 

14 285 Kč 

Organizování 
volnočasových aktivit - 
úhrada ubytování při 
rekondičním pobytů a 
úhrada jízdného 

10 000 

 

70,00% 

nekráceno 

5 
SPCCH v ČR - základní 
organizace Žďár nad 
Sázavou Klub Kardiaků 

15 000 Kč 
34 500 Kč 

Rehabilitační cvičení v 
bazénu. 

15 000 

 

43,48% nekráceno 

6 

Svaz tělesně 
postižených ČR, z.s. 
místní organizace 
Komenského č. 1, 591 
01 Žďár nad Sázavou 

25 000 Kč 

36 000 Kč 

Zajištění rehabilitačního 
plavání, cvičení, masáží 
pod odborným dozorem 
rehabilitačních cvičitelů, 
týdenního pobytu v 
termálních lázních  

25 000 
 

 

69,44% 

nekráceno 

7 

Sjednocená organizace 
nevidomých a 
slabozrakých České 
republiky 

20 000 Kč 

29 000 Kč 

Nutné výdaje spojené s 
činností organizace, 
pořádání rekondičních 
pobytu v Bystřici n. 
Pernštejnem a Třech 
Studních 

19 000 

 

68,97% 

Snížené 
bodové 
ohodnocení 

8 
Unie ROSKA - reg. org. 
Roska Žďár 

25 000 Kč 
128 400 

Kč 

Odborně vedený 
rekondiční pobyt 
postižených roztroušenou 
sklerózou ve Svratce 

25 000 

 

19,47% 
nekráceno 

9 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR - základní 
organizace Žďár nad 
Sázavou 

14 000 Kč 

33 400 Kč 
Rehabilitační cvičení v 
tělocvičně a bazénu - 
pronájem 

14 000 

 

41,92% 
nekráceno 

10 
Klub Bechtěreviků ČR 
z.s. 

15 000 Kč 

45 000 Kč 

Rekondiční cvičení v 
bazénu, masáže v 
rehabilitačních zařízeních 
na Vysočině, týdenní 
rekondiční pobyty, náklady 
na kulturní akce 

10 000 

 

33,33% 

Snížené 
bodové 
ohodnocení 
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11 

Parkinson klub Žďár 
nad Sáz. Člen 
Společnosti Parkinson, 
z.s.  

5 000 Kč 

7 500 Kč 
Masáže, rehabilitační 
tělocvik. 

4 000 

 

66,67% 
Snížené 
bodové 
ohodnocení 

12 
Svaz diabetiků ČR, 
pobočný spolek Žďár 
nad Sázavou 

25 000 Kč 
318 740 

Kč 

Rekondiční a ozdravný 
pobyt Soběšice, 
Poděbrady, pedikúra, 
cvičení. 

25 000 

 

7,84% 
nekráceno 

13 ONKA, z.s.  

14 150 Kč 

21 300 Kč 

Projekt, zaměřený na 
podporu rodin s dětmi, 
které prošly nebo 
procházejí onkologickou 
léčbou (výtvarné tvoření, 
sportovní a relaxační 
aktivity), výdaje na 
provozní materiál, služby 

13 000 

 

66,43% 

Snížené 
bodové 
ohodnocení 

CELKEM 
226 150 

Kč 
776 668 

Kč 
 

217 000 Kč 
 

 
 


