
 
 

 
Zápis 

z 23. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 12. 4. 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. Lenka Šustrová, 

Mgr. Radka Čaníková, Šárka Vidergotová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, MUDr. 
Romana Bělohlávková, Ing. Petr Krábek 

Omluveni:  Mgr. Helena Novotná, MSc. Michal Hubert Zrůst, Michaela Kremlíková 
 

 
 
Program jednání: 

1. Zahájení, kontrola usneseních 
2. Problematika PO Sociální služby města 
3. Projednání hodnotících kritérií dotačních programů  
4. Zajištění prorodinné politiky města 
5. Různé 
 
 
 

1. Zahájení – předseda, pan Dobrovolný přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.  
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program komise tak, jak byl navržen. 
 
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
2. Problematika PO Sociální služby města 
 
V. Dobrovolný přivítal na jednání komise ředitele PO Sociální služby města, pana Mgr. Šeráka a 
požádal přítomné členy komise o vyslovení souhlase s jeho přítomností na jednání komise. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní souhlasí, aby jednání komise byl přítomen pan 
Mgr. Šerák, ředitel PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou. 
 
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 
 
Pan Ing. Klement seznámil členy komise proč je zařazen tento bod programu. Je to vzhledem ke 
stížnostem, které se poslední dobou objevily na adresu sociálních služeb. K tomuto tématu se 
vyjadřuje i paní Vidergotová, která uvádí, že by chtěla upřesnit, jak se celá záležitost bude řešit 
(zda je zde možnost např. seznámit se se standardy sociálních služeb, objevil se zde i problémy 
ze strany zaměstnanců, jak to bude řešeno, apod.). 
Ing. Krábek uvádí, že ze všechvěcí uvedených ve stížnostech vyplývá, že nebyla zvládnuta 
komunikace uvnitř organizace a mezi organizací a klienty a jejich rodinnými příslušníky. Uvedl, že 
např. po setkání pracovníků Stacíku a rodičů a osob blízkých ve Stacíku se budou konat 
pravidelné čtvrtletní schůzky pracovníků s rodiči, za účasti vedení organizace, aby se zlepšila 
vzájemná informovanost. Rodiče budou zapojení do činnosti Stacíku. Na Seniorpenzionu budou 
zavedeny schůzky s rodinou se zaměstnanci do 3 měsíců od nástupu klienta do zařízení. Dále se 
uvažuje s organizováním pravidelných setkání rodinných příslušníků se zaměstnanci a vedením 
příspěvkové organizace, popř. i města. 
Mgr. Šerák k tématu  
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Stížnost pracovnice na nestandardní řešení situace na Stacíku: 
Paní si stěžovala na více věcí, pan Šerák k tomu uvádí, že paní tímto krokem zřejmě reagovala na 
své přeřazení na jiné pracoviště.  
Dotazníková šetření – směrem ke klientům i k zaměstnancům. Mgr. Šerák uvádí, že ví, že v tomto 
bodě je určitý nedostatek, dodělávají se standardy. Na Stacíku se to bude ještě řešit, schůzka 
s rodiči je naplánována na červen. 
Paní Vidergotová se dotazuje, zda-li se sociální služby řídí standardy, které jsou uvedené na 
stránkách MPSV. Pan Šerák uvádí, že standardy si každý vedoucí zařízení zpracovává sám, ty, 
uvedené na stránkách jsou spíše jen jakýmsi vodítkem.  
Pan Dobrovolný se ptá, jak se řeší stížnosti klientů, jestli na to existuje nějaký postup. Mgr. Šerák 
uvádí, že v každém zařízení je to uvedeno. V některém zařízení na nástěnce, jinde v pravidlech, 
se kterými se klienti nebo rodinní příslušníci seznamují, atd. 
Ing. Klement k tomu uvádí, že veškeré stížnosti, které se dostanou na úřad jakýmkoli způsobem, 
se evidují a nemůže se stát, že by stížnost byla zametena pod stůl. Příspěvkové organizace je řeší 
obdobným způsobem 
MUDr. Bělohlávková k tomu uvádí, že na jednání Rady města byla projednávána také otázka platů 
zaměstnanců na Seniorpenzionu Fit, které jsou velmi nízké. Bude hledán způsob, jak tuto situaci 
k 1. 7. 20017 vyřešit a zaměstnancům služeb navýšit mzdové prostředky. Mgr. Šerák říká, že díky 
nízkým platům je zde celkem velká fluktuace zaměstnanců a při výběrových řízeních není dostatek 
kvalitních uchazečů. 
 
Usnesení:  
Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální se seznámila s aktuální problematikou řešených 
stížností v příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou a postojem vedení 
k nim. 
 
Hlasováni: pro: 6 zdržel se: 0, proti: 0 
 
3. Projednání hodnotících kritérií dotačních programů (Václav Dobrovolný) 
V. Dobrovolný představil stávající tabulku specifických kritérií dotačního programu pro podporu 
spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti a otevřel diskuzi k jejich úpravě. Po diskuzi a 
doplnění byla schválena tato kritéria. 
Specifická kritéria hodnocení 0 1 2 3 

Délka působení ve městě Žďár nad 
Sázavou 

do 1 roku 1 – 5 let 6 – 10 let nad 10 let 

Počet osob s trvalým pobytem v ZR, 
které byly podpořeny z projektu 

1 – 9  10 – 29  30 – 49 50 a více osob 

 
V. Dobrovolný k hodnocení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a 
zdravotních služeb“ uvedl, že by úpravu specifických kritérií odložil s upozorněním na to, že 
stávající způsob financování služeb formou dotačních programů považuje za nevyhovující. Některé 
služby např. nedoloží banální podklad a jsou z financování vyřazeni, i když má město zájem o 
poskytování této služby. Dalším problémem je, že služby neví dlouho, jaké prostředky od města 
obdrží, protože není jasné, kdo se mimo stávajících poskytovatelů o dotaci přihlásí a splní formální 
náležitosti. Sdělil, že v některých městech je zastupitelstvem stanovena optimální síť sociálních 
služeb, které občanům města poskytují sociální služby a je přitom schváleno i jejich každoroční 
financování. Konkrétní příspěvky jsou schvalovány přímo v rozpočtu města. Navrhl, aby o tomto 
systému ostatní členové uvažovali a na některém z dalších zasedání komise tuto možnost 
projednali. 
Ing. Krábek k tomuto sdělil, že pokud by komise chtěla pravidla financování formou dotačních 
programů změnit, musí se na tom shodnout a zpracovat návrh řešení, který potom předloží radě 
města. 
 
4. Projednání prorodinné problematiky  
 
Ing. Krábek informoval o obsahu materiálu pro radu města, který členové komise obdrželi 
s předstihem. Sdělil, že město Žďár nad Sázavou opakovaně realizuje projekt na podporu 
prorodinné politiky. Že aktivity zaměřené na rodinu a seniory zajišťují ve městě dvě rodinná centra 
Rodinné centrum Srdíčko a Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi. Projekt je hrazen z městského 
rozpočtu a za spoluúčasti Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny.  
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Cílem projektu je nabídnout volnočasové aktivity rodinám s dětmi, podpora zdravého životního 
stylu, podpora aktivního života seniorů a podpora mezigeneračního soužití. 
V minulých letech již byla uplatněna žádost do grantového programu s názvem „Podporujeme 
prorodinnou a seniorskou politiku obcí “ z Fondu Vysočiny. Celkové náklady na projekt byly 
opakovaně vyčísleny na částku 200 000 Kč. Projekt zajišťovala výše uvedená rodinná centra 
zabývající se prorodinnými aktivitami a aktivitami pro seniory. Projekt byl hrazen z městského 
rozpočtu a za spoluúčasti Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny. S centry je navázána dlouhodobá 
spolupráce a pro práci s rodinami jsou využívány i jejich další služby. 
Rada města Žďáru nad Sázavou na svém jednání č. 50 dne 3. 10. 2016 schválila podání žádosti o 
finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí“ z Fondu 
Vysočiny Kraje Vysočina. Městu byla přiznána dotace ve výši 100 tis. Kč. Smlouva o poskytnutí 
dotace z Fondu Vysočina uzavřená mezi městem a Krajem Vysočina byla schválena radou města 
dne 30. 12. 2017. 
V souladu se směrnicí města Žďáru nad Sázavou o zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu 
hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků organizaci 
jimi zřízených, bylo osloveno s objednávkou na zajištění projektu Podpora prorodinné politiky 
Města Žďár nad Sázavou Kolpingovo dílo České republiky z.s. (Rodinné centrum Srdíčko) a 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Kopretina  - centrum pro rodiče s dětmi). Obě centra potvrdila 
zajištění projektu. 
Nyní je třeba schválit Smlouvy o dílo, které budou uzavřeny se jmenovanými zařízeními, aby 
mohlo být dílo v letošním roce realizováno. 
Členové komise schválili toto usnesení. 
 
Usnesení:  
Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální doporučuje radě města schválit předložený 
materiál Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou pro rok 2017. 
 
 
Hlasováni: pro: 4 zdržel se: 4, proti: 0 
 
Hlasování se zdrželi členové komise, kteří jsou zaměstnanci OCH Žďár n. S. a Kolpingova díla ČR 
z důvodu střetu zájmů. 
 
 
5. Různé 
Ing. Krábek informoval o to, že byla zřízena pracovní skupina pro přípravu a zpracování koncepce 
bydlení města Žďáru nad Sázavou. V současné době pracovní skupina mapuje stávající stav a 
zjišťuje potřeby v oblasti bydlení. 
 
 
Termín příštího jednání je 10. 5. 2017 v 16:00 v zasedací místnosti rady města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Petr Krábek 


