
 
 

Zápis 
z 21. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 

ze dne 8. 3. 2017 ve Žďáru nad Sázavou 
 
 

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

Novotná, Michaela Kremlíková, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. 
Radka Čaníková, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Krábek 

Omluveni:  Šárka Vidergotová, Mgr. Lenka Šustrová, MSc. Michal Hubert Zrůst 
 

 
 
Program jednání: 

1. Zahájení  
2. Schválení hodnocení specifických kritérií dotačního programu (V. Dobrovolný) 
3. Losování žádostí o dotaci z dotačního programu Dotace pro poskytovatele 

sociálních a zdravotních služeb (Ing. Krábek) 
4. Různé  
 
 

1. Zahájení – předseda, pan Dobrovolný přivítal přítomné a seznámil je s programem 
jednání. Nikdo neměl návrh na doplnění programu. Slovo si vzal Ing. Josef Klement, který 
seznámil přítomné členy komise s divadelním představením „Dýchej“, které vzniklo 
v projektu PMS ČR. Hlavním tématem tohoto představení je šikana. Autorkou představení 
je MgA. Jana Mifková. Představení se uskuteční příští týden v prostorách ZUŠ. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program jednání komise. 
 
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
 
2. Schválení hodnocení specifických kritérií dotačního programu 
 
Byla předložena tabulka hodnocení specifických kritérií dotačního programu Dotace pro 
poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, která upřesňuje kritéria uvadaná ve 
vyhlášené výzvě. 
 
1) Délka poskytování služby finanční podpory z města Žďár nad Sázavou  
2) Počet klientů/intervencí (výkonů) za rok 2016  
3) Výše předpokládané spoluúčasti z jiných zdrojů na předloženém projektu  
4) Spolupráce s městem a ostatními službami v sociální oblasti ve městě 
 
 

Členové komise se shodli na tomto hodnocení jednotlivých kritérií 
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1. Kritérium – Délka poskytování služby finanční podpory z města Žďár nad Sázavou 
- bez připomínek 

  
2. + 3. Počet klientů rok 2016 + počet intervencí za rok 2016 

Ing. Krábek vysvětluje, že mírnější rozestupy v číslech hodnocení v tomto kritériu 
jsou stanoveny vzhledem k charakteru služeb. 
 

4. Výše předpokládané spoluúčasti z jiných zdrojů na předloženém projektu 
Diskuse jakým způsobem bude hodnoceno toto kritérium. V. Dobrovolný uvádí, že 
položka rozpočet je problematická sama o sobě. Zvláště pak nelze zaručit, že 
příjmy z jiných zdrojů se uskuteční v předpokládaném rozsahu. Ing. Josef Klement 
uvádí, jak je toto kritérium hodnoceno ve sportovních grantech na Krajském úřadě. 
Není zde 7 bodová škála, ale jen 4 bodová škála. Ing. Klement navrhuje současné 
procentové rozdělení upravit.  

 
5. Spolupráce s městem a ostatními službami v sociální oblasti 

Diskuse nad tím, že všem členům komise nemusí být toto kritérium zcela jasné – 
organizace či služby jim nejsou zcela známé. Případné detaily budou potom řešeny 
při vyhodnocení žádostí 15. 3. 2017 

 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje upravenou tabulku hodnocení 
specifických kritérií 

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

Specifická kritéria hodnocení: 1 3 5 7  

Délka poskytování služby 
finanční podpory z města Žďár 
nad Sázavou 1 rok a méně 2-5 let 6 až 10 

Více než 
10 

 

 
1 2 3 4  

Počet klientů rok 2016 Méně než 50 51-100 101-150 Více 150  

Počet intervencí za rok 2016 
     

 

 
4 3 2 1  

Výše předpokládané spoluúčasti 
z jiných zdrojů na předloženém 
projektu 
 Nad 80% 61%- 80% 41%-60% Pod 40% 

 

 
0 3 5    

Spolupráce s městem a ostatními 
službami v sociální oblasti ve 
městě. 
 

Nespolupracuje, 
pouze vykonává 
službu 

Spolupracuje 
občas  

Spolupracuje 
intenzivně  
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3. Losování žádostí o dotaci z dotačního programu Dotace pro poskytovatele 
sociálních a zdravotních služeb 
 
Tabulka rozdělení jednotlivých žádostí pro hodnocení mezi členy Komise prorodinných 
aktivit, sociální a zdravotní 
 

č. žadatel Povinné přílohy hodnotitel 

1. Oblastní spolek ČČK Žďár nad Sázavou Splněno  

 Novotná 

 Šustrová 
 

2. 
Centrum pro zdravotně postižené kraje 
Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár nad 
Sázavou 

Splněno 

 Kremlíková 

 Čaníková 

3. Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z.s. Splněno 

 Filip 

 Novotná 

4. Ječmínek, o.p.s. Splněno 

 Nováčková 

 Vidergotová 
 

5 Kolpingovo dílo České republiky z.s. Splněno 
 Ptáček 

 Zrůst 

6 Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Splněno 
 Bělohlávková 

 Dobrovolný 

7 Portimo, o.p.s. Splněno 
 Dobrovolný 

 Filip 

8 STŘED, z.s. Splněno 
 Čaníková 

 Nováčková 

9 Domov na zámku Bystré Nesplněno  
 nehodnoceno 

 nehodnoceno 

 
 
Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální bude projednávat vyhodnocení 
žádostí o dotace na svém jednání 15. 3. 2017.  
Členům komise bude elektronicky rozeslána tabulka pro hodnocení a hodnotící 
tabulka se specifickými kritérii. 
 
Termín příštího jednání je 15. 3. 2017 v 16:00 v zasedací místnosti rady města. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Pilná 


