
 
 

Zápis 
z 25. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 

ze dne 13. 9. 2017 ve Žďáru nad Sázavou 
 
 

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

Mgr. Lenka Šustrová, Mgr. Helena Novotná, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Šárka 
Vidergotová, MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Petr Krábek, 

Omluveni:  Mgr. Radka Čaníková, MSc. Michal Hubert Zrůst, Michaela Kremlíková 
Hosté:  
 

 
 
Program jednání: 
1. Zahájení  
2. Dotační programy pro rok 2017 
3. Obec přátelská rodině a seniorům (Mgr. Nováčková) 
4. Různé 
 
 
 
1. Zahájení – předseda, pan Dobrovolný přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 
Nikdo neměl návrh na změnu a doplnění programu. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program jednání komise tak, jak byl 
navržen. 
 
Hlasováni: pro: 7 zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
2. Dotační programy pro rok 2017 
 
V. Dobrovolný krátce zhodnotil, jakým způsobem probíhaly dotační programy v roce 2017. Ve 
výzvě, která byla členům komise zaslána e-mailem, došlo k zásadnímu rozdílu oproti předchozím 
rokům, a to že bude možné žádost dodatečně doplnit. K tématu uvádí Ing. Krábek, že se 
v minulosti některé žádosti musely vyřadit, neboť nesplňovaly všechny formální požadavky. Ing. 
Klement dodává, že žádosti, které neuspěly v dotačních programech, pak většinou putovaly do 
dotačního programu Dotace od Rady města. Má tedy obavu o to, aby žádosti se záměrně 
nevyhýbaly např. dotačním výzvám Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní a současně 
aby se „nerozvolnila“ pravidla (např. že subjekt podá žádost v termínu, ale současně uvede, že 
doplní vše do 1 týdne). 
Komise po delší diskusi dospěla k závěru, že pravidla a podoba výzev dotačních programů pro 
sociální a zdravotní oblast budou upravena dle návrhu s možností doplnění formálních nedostatků. 
Ing. Josef Klement ještě doplňuje, jaké jsou možnosti rozpočtu, že se připravuje snížený rozpočet 
ve výdajích na provozní náklady, proto by se mělo počítat i se snížením výše dotačních programů. 
Byla projednána a komisí schválena výzva dotačního programu Dotace pro podporu spolkové 
činnosti v sociální a zdravotní oblasti, neboť specifická kritéria již komise dříve projednala 
a schválila.  
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města vyhlásit dotační program 
„Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2018“ v upraveném znění. 
 
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 
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Na závěr předseda komise Václav Dobrovolný vyzval členy komise, aby se zamysleli nad 
dotačními programy pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb. Do příštího zasedání by si 
členové komise měly výzvu projít, aby se o tématu mohlo hovořit. Komise se ještě vyjadřuje 
k tématu specifických kritérií výzvy. Pan Dobrovolný také upozornil na to, že v některých městech 
je schválena základní síť zařízení sociálních služeb, která města na svém území chtějí mít, a která 
budou prioritně podporovat. Tato síť může být jedním z výstupů komunitního plánu sociálních 
služeb. Navržené řešení se bude projednávat na příštím zasedání komise. 
 
Komise nehlasovala o žádném usnesení 
 
 
3. Obec přátelská rodině a seniorům (Mgr. Nováčková) 
 
Mgr. Nováčková představila projekt, který bude vypsán na rok 2018. Dává dotaz členům komise, 
zdali by bylo vhodné si o projektech zjistit podrobné informace a zkusit se do nich zapojit. Komise 
se shoduje, že by bylo zapotřebí zjistit daleko více informací. Komise naráží na skutečnost, že 
Město Žďár nad Sázavou nemá vytvořenou Koncepci prorodinné politiky ani Koncepci 
problematiky stárnutí. Ing. Krábek uvádí, že možnou cestou komise by mohlo být vytvoření právě 
výše zmíněných koncepcí. Mgr. Nováčková navrhuje, že by se tím mohly nejprve zabývat 
příslušné pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb. Výzva na rok 2018 bude 
vypsána zhruba v létě 2018, je tedy ještě dost času se touto problematikou zabývat.  
 
Komise nehlasovala o žádném usnesení 
 
 
4. Různé 
 
Ing. Krábek informoval o aktuálním dění ve Stacíku, kde byly dříve určité problémy ve vztahu 
rodičů klientů s pracovníky. Uskutečnilo se několik setkání rodičů s pracovníky Stacíku, která byla 
velkým přínosem pro všechny. Kroky, které vedení Sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou 
udělalo, byly ku prospěchu věci (personální obměna, navázání komunikace s rodinami klientů, 
řešení aktuálních požadavků rodičů a podobně). 
 
Dále Ing. Krábek informoval, že se dohodl s Mgr. Petrou Pilnou, že po něm převezme funkci 
tajemníka komise, protože vzhledem k velkému pracovnímu vytížení není schopen tuto funkci 
nadále vykonávat.  
Členové komise vyslovili poděkování Ing. Krábkovi za dosavadní dobrou práci v Komisi 
prorodinných aktivit, sociální a zdravotní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Pilná 


