
 
 

Zápis 
z 26. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 

ze dne 11. 10. 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. Helena Novotná, Šárka Vidergotová, Mgr. Petra Pilná 
Omluveni:  Ing. Josef Klement , PaedDr. Jaroslav Ptáček,  

MUDr. Romana  Bělohlávková, Mgr. Radka Čaníková, Michaela Kremlíková 
Hosté: Mgr. Petra Štohanzlová, Ing. Kateřina Navrátilová 
Doplnění:  MSc. Michal Hubert Zrůst se vzdal svého členství v komisi  

                       (jeho nástupce zatím nevybrán) 

 
 
Program jednání: 
1. Zahájení  
2. Kontrola usnesení 
3. Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb (Ing. Kateřina Navrátilová) 
4. Projekt Podpora prorodinné politiky (Mgr. Petra Štohanzlová, Ing. Kateřina Navrátilová) 
5. Dotační programy pro rok 2017 
6. Různé 
 
 
 
1. Zahájení – předseda, pan Dobrovolný přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 
Dále přivítal hosty zasedání komise – Mgr. Štohanzlovou a Ing. Navrátilovou a požádal členy 
komise o schválení jejích přítomnosti na dnešním jednání. Současně představil přítomným členům 
komise návrh přesunutí pořadí bodů číslo 3 a 4 z programu jednání komise. Bod č. 4 bude 
předcházet bodu č. 3. Doplnění programu nebylo žádáno. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje  přítomnost hostů a přesunutí pořadí 
jednotlivých bodů programu tak, jak byl navrženo. 
 
Hlasováni: pro:  6 zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
2. Kontrola usnesení 
 
Při minulém jednání komise nebyla přijata žádná usnesení.  
 
 
3. Projekt Podpora prorodinné politiky (Mgr. Petra Štohanzlová, Ing. Kateřina Navrátilová) 
 
Mgr. Petra Štohanzlová představila v krátkosti projekt, který byl s předstihem zaslán všem členům 
komise. Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě podporuje nabídku volnočasových a vzdělávacích 
aktivit pro rodiny a seniory. Projekt se zaměřuje na volnočasové a vzdělávací aktivity zaměřené na 
rodiny s dětmi a seniory. Výstupem projektu je pak uskutečnění minimálně 20 takových aktivit. 
Organizace zapojené do projektu předloží městu dokumenty prokazující realizované aktivity. 
V rámci sítě sociálních služeb ve městě působí dvě rodinná centra – Family a Senior Point. 
S těmito organizacemi město dlouhodobě spolupracuje, je obeznámeno s jejich personálním, 
profesním a materiálním zázemím. Má se za to, že tyto organizace jsou schopny zajistit realizaci 
projektových aktivit a naplňování stanovených cílů projektu. Projekt bude realizován formou 
nákupu služby od poskytovatelů a to na základě smlouvy o dílo. 
Částka, o kterou se dlouhodobě žádá je 200.000,- Kč.  
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Pan Dobrovolný uvádí, že v případě ponížení částky 150.00,-, o kterou by se žádalo, je 
pravděpodobné, že zůstane alespoň  částka 100.000,- Kč, o kterou se žádalo vždy. (Pokud by se  
žádalo o 100.000,- Kč a částka by byla ponížena, pak celková dotace by byla nižší, než 
v předchozích letech). 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní navrhuje Radě města Žďáru nad Sázavou 
navýšení částky v projektu … na 150.000,- Kč. 
 
Hlasováni: pro:  6 zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
4. Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb (Ing. Navrátilová) 
 
Ing. Kateřina Navrátilová představila aktualizované jednotlivé oblasti Komunitního plánu sociálních 
služeb (viz. přílohy zápisu). 
 
Václav Dobrovolný uvádí dotaz, zda-li by v KPSS by mohly být uvedeny konkrétní služby, tak aby 
došlo k zasíťování služeb. Ing. Navrátilová uvádí, že se tato problematika řeší napříč všemi 
pracovními skupinami KPSS. Bude vytvořena síť služeb, které budou mít garantované dotace ze 
strany města. Pokud by se objevila nová služba, která nebude zařazena v této síti, pak by se sešla 
řídící skupina KPSS a jednala by o možnosti financování této služby.  
Komunitní plán bude schválen do konce roku 2017. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní navrhuje Radě města Žďáru nad Sázavou 
schválení aktualizace Komunitního plánu sociálního začleňování. 
 
Hlasováni: pro:  6 zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
5. Dotační programy pro rok 2018 
 
Pan Dobrovolný prošel podrobně se členy komise jednotlivé body dotačního programu Dotace pro 
poskytovatele sociálních, zdravotních služeb 2018.  
Členové komise se zabývali jednotlivými body základních i specifických kritérií. V některých 
bodech se shodli na drobných úpravách. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města vyhlásit dotační program 
„Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018“ v upraveném znění. 
 
Hlasováni: pro:  6 zdržel se: 0, proti: 0 
 
6. Různé 
 
Pan David Filip vznesl požadavek, zda-li by na některé z příštích zasedání mohl být pozvaný 
odpovědný pracovník z Městské policie, který by informoval o problematice „Asistentů prevence 
kriminality“. 
Členové komise dále debatovali o tom, zda-li by se příští setkání mohlo uskutečnit v některé ze 
sociálních služeb (Stacík nebo jinde). Otázka je, zda-li je to vhodné, protože příště bude komise 
schvalovat KPSS a bude zapotřebí pracovat s technikou. 
Na příštím jednání by se měly projednat termíny zasedání na příští rok. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Pilná 


