
 
 

 
Zápis 

z 22. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 15. 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, Mgr. Lenka Šustrová, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Radka 
Čaníková, Šárka Vidergotová, Ing. Petr Krábek 

Omluveni:  PaedDr. Jaroslav Ptáček, MSc. Michal Hubert Zrůst, Michaela Kremlíková 
 

 
 
Program jednání: 

1. Zahájení  
2. Zařazení nového bodu programu – informace o projektu rekonstrukce vodárny (Ing. 

Navrátilová, Ing. Prokop) 
3. Vyhodnocení dotačního programu Podpora poskytovatelů sociálních, zdravotních služeb 

(V. Dobrovolný) 
 
 
 

1. Zahájení – předseda, pan Dobrovolný přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 
Dále přivítal hosty, kteří přišli s novým bodem programu, viz. níže.  
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní souhlasí s doplněním programu komise o bod 
„Doplnění Místního plánu inkluze“. 
 
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní souhlasí, aby na jednání komise byli přítomni 
paní Ing. Kateřina Navrátilová a pan Ing. Jan Prokop. 
 
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
 
2. Seznámení s projektem na rekonstrukci Vodárny 
 
Ing. Jan Prokop seznámil členy komise s projektem rekonstrukce Vodárny. Tento objekt je 
v majetku města Žďáru, má ho v pronájmu skautský oddíl a mělo by to tak i zůstat v budoucnu. Na 
projekt lze žádat dotaci z IROP ve výzvě pro vyloučené lokality. Projekt by měl být dodatečně 
zařazen do Místního plánu inkluze, který je součástí Strategického plánu sociálního začleňování 
města Žďáru nad Sázavou. Město by chtělo zrekonstruovat objekt Vodárny za účelem zájmového, 
neformálního a celoživotního vzdělávání. Nadále jej budou využívat také skauti a hnutí Duha. Jde 
o to, aby neformální vzdělávání bylo zařazeno do rámce Místního plánu inkluze. Ing. Prokop 
seznámil členy komise s dispozičním řešením objektu s rozdělením do jednotlivých částí a 
odpověděl položené dotazy. Po projednání komise přijala toto usnesení. 
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Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje doplnění místního plánu inkluze, který 
je součástí Strategického plánu sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou o aktivitu 
„Město rozvíjí infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. 
 
Hlasování: pro: 6 zdržel se: 2 , proti: 0 
 
 
3. Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro podporu poskytovatelů sociálních a 
zdravotních služeb 
 
Členové komise doplnili své hodnocení vylosovaných žádostí do hodnotící tabulky a popsali svůj 
názor na hodnocení konkrétní žádosti. Po krátké diskuzi členové komise schválili výši dotace u 
jednotlivých žadatelů, kterou doporučují radě města ke schválení.  
U žádosti Oblastního spolku ČČK Žďár nad Sázavou bylo při hodnocení zjištěno, že doložený 
doklad o právní subjektivitě – výpis z veřejného rejstříku z webu justice.cz je staršího data, než je 
uvedeno v podmínkách vyhlášeného dotačního programu, proto byla žádost Oblastního spolku 
ČČK Žďár nad Sázavou dodatečně vyřazena pro administrativní nesoulad s vyhlášenými 
podmínkami výzvy. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit vyhodnocení 
Dotačního programu „Dotace na poskytovatele spolkové činnosti v sociální a zdravotní činnosti“ 
dle návrhu v tabulce hodnocení 
 
Hlasováni: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 
 
 
Tabulka hodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro podporu poskytovatelů sociálních a 
zdravotních služeb“ je přílohou tohoto zápisu 
 
 
Termín příštího jednání je 12. 4. 2017 v 16:00 v zasedací místnosti rady města. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsal: ing. Petr Krábek 
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Tabulka hodnocení žádostí dotačního programu  
„Dotace pro podporu poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb“ 

č. žadatel 
požadova

ný 
příspěvek 

celkový 
rozpočet 
projektu 

účel 

 
Návrh 
dotace 
komisí 

 
Krácení 
dotace 

1. 

Oblastní spolek ČČK 
Žďár nad Sázavou 
 
IČ: 696 521 12 

27 000 Kč 

54 000 Kč 

Výuka první pomoci, 
soutěž mladých 
zdravotníků, humanitární 
projekty, bezpříspěvkové 
dárcovství - pronájem, 
doprava, odměny 
lektorům, materiál 

0 

dotace 
nepřidělena 
z důvodu 
nesplnění 
formálních 
požadavků 

50,00% 

2. 

Centrum pro zdravotně 
postižené kraje 
Vysočina, o.p.s., 
pracoviště Žďár nad 
Sázavou 
 
IČ: 265 947 06 

35 000 Kč 

44 000 Kč 

Nutné výdaje spojené 
s činností CZP. Materiál, 
služby a ostatní provozní 
náklady, nájemné 

20 000 Kč 

 
 

79,55% 

Snížené 
bodové 
ohodnocení 

3. 

Občanská poradna 
Žďár nad Sázavou 
 
IČ: 697 206 49 

120 000 
Kč  

920 000 Kč 

Financování provozních a 
osobních nákladů služby 
odborného sociálního 
poradenství 

95 000 Kč 

 
Snížené 
bodové 
ohodnocení 

13,04% 
 

4. 
Ječmínek, o.p.s. 
 
IČ: 265 383 77 

112 500 
Kč 

1 186 000 Kč 

Fakultativní činnosti 
Domova pro matky (otce) 
s dětmi, provozní náklady 
Terénní práce. Materiál, 
služby, energie, osobní a 
ostatní náklady 

112 500 Kč 

 

9,49% 
nekráceno 

5. 

Kolpingovo dílo České 
republiky, z.s. 
 
IČ: 433 797 29 

250 000 
Kč 

1 802 928 Kč 

Příspěvek na provoz 
Kontaktního  a 
poradenského centra 
Spektrum a adiktologické 
ambulance Spektrum. 
materiál, provozní náklady, 
mzdy. 

250 000 Kč 

 

13,87% 

nekráceno 

6. 

Domácí hospic 
Vysočina, o.p.s. 
 
IČ: 708 039 78                                                                                                                                                                                                                                  

100 000 
Kč 

1 898 000 Kč 

Poskytování služby 
domácí hospicové péče. 
Pohonné hmoty, mzdové 
náklady. 

95 000 Kč 
 

Snížené 
bodové 
ohodnocení 

5,27% 

7 
Portimo, o.p.s. 
 
IČ: 456  590 28 

250 000 
Kč 

315 000 Kč 

Zajištění sociálních služeb 
Raná péče a osobní 
asistence. Mzdové 
náklady. 

200 000 Kč 

Snížené 
bodové 
ohodnocení 

79,37% 
 

8 
STŘED, z.s. 
 
IČ: 708 708 96 

21 335 Kč 
1 370 300 Kč 

Provoz sociální služby 
Linka důvěry STŘED, 
která má celokrajskou 
působnost 

10 000 Kč 

Snížené 
bodové 
ohodnocení 

1,56%  

9 
Domov na zámku 
Bystré 
IČ: 750 079 32 

10 000 Kč 

47 150 Kč 
Příspěvek na zajištění 
služby na občanu našeho 
města 

0 

dotace 
nepřidělena 
z důvodu 
nesplnění 
formálních 
požadavků 

21,21% 
 

 


