
 
 

 
Zápis 

z 4. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní konaného dne 9.9.2015 ve 
Žďáru nad Sázavou 

 
 
Garant komise:  Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: Václav Dobrovolný 
Přítomni:  dle prezenční listiny  - Václav Dobrovolný, David Filip, Mgr. Helena Novotná, 

PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Lenka Šustrová, Šárka Viedergotová, Ing. 
Josef Klement Ing. Petr Krábek 

Nepřítomni:  Marie Košťálová, Petra Nováčková 
Omluveni:  MSc. Michal Hubert Zrůst, MUDr. Romana Bělohlávková, Bc. Ladislav Bárta 
 
 
1. Zahájení provedli V. Dobrovolný a Ing. Krábek. Nikdo z přítomných neměl žádný návrh 
k doplnění programu jednání 
 
 
2. Projednání jednacího řádu komise. V. Dobrovolný seznámil přítomné s jednacím řádem komisí, 
který schválila rada města. Jednací řád byl projednán s jednotlivými předsedy komisí Rady města. 
V. Dobrovolný seznámil členy komise se některými ustanoveními jednacího řádu, která vyvolala 
diskuzi na společném jednání předsedů. Jednalo se o to, že na jednání komise není možné poslat 
náhradníka, účast člena komise je výlučně osobní, v případě nepřítomnosti je nutné se omluvit. 
Zápis je třeba zaslat do 5 pracovních dnů všem členům komise. Pozvánky k jednání komise 
členové dostanou nejpozději do 3 dnů před jednáním. Komise je oprávněna podle svého 
rozhodnutí určit, že z jejího jednání bude pořizován audiozáznam, který bude sloužit pro interní 
potřeby komise. Komise je oprávněna podle svého rozhodnutí určit, že některé její jednání je 
veřejné. Z takového veřejného jednání je pořizován audiozáznam, který bude zveřejněn na 
webových stránkách města.  O tom, zda bude jednání komise veřejné, rozhodne komise svým 
hlasování vždy nejpozději na jednání komise, které bude tomuto veřejnému jednání předcházet.  
Některé z komisí již audiozáznamy z jednání zveřejnili. Zápis z jednání komisí bere na vědomí 
Rada města. Jednací řád lze postupně zpřesnit, popř. doplnit. Text jednacího řádu měli možnost 
všichni členové komise prostudovat, byl jim rozeslán spolu s pozvánkou na jednání komise. 
V rámci prezentace jednacího řádu byli všichni přítomní s jednacím řádem seznámeni a 
berou jednací řád na vědomí.  
 
 
3. Informace z jednání se zástupci Agentury pro sociální začleňování  
Ing. Krábek informoval o tom, že část ZR 3 je vedena jako vyloučená lokalita. V září 2015 má být 
vyhlášen Agenturou pro sociální začleňování program koordinovaného přístupu k řešení sociálního 
vyloučení. Město se bude snažit do programu zařadit.  
V případě, že by byly získány finance, zvažuje se přebudování Denního centra, revitalizace hřiště 
„U věžičky“, přemístění azylového domu ze ZR 3 do nového azylového domu s noclehárnou pro 
muže i ženy a denní klub pro osoby bez přístřeší s cílem eliminace pohybu osob bez přístřeší po 
městě. Pro vybudování AD se uvažuje s kontejnerovou stavbou. Stavby je možné demontovat a 
přesunout jinam. Aktuálně se očekává se vyhlášení výzvy k podávání projektů. Je možné získat 
finanční prostředky, pokud bude Žďár nad Sázavou do projektu zařazen. Na příštím zasedání bude 
v komisi věc upřesněna.  
 
Náměty k lokalitě ZR 3 je možné posílat na email: petr.krabek@zdarns.cz 
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4. Financování sociálních služeb v roce 2016 
Ing. Krábek členům komise promítnul a okomentoval prezentaci o financování sociálních služeb 
dříve a aktuální stav v souvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlech. 
Aktuálně město poskytuje prostředky programovou i individuální dotací. Dotační programy musí 
být zveřejněny nejméně 30 dnů před termínem podávání žádostí o dotaci. Celkově musí být 
vyvěšeny na úřední desce 90 dnů. Výzvy dotačních programů a veřejnoprávní smlouvy s částkou 
nad 50 000 Kč musí být schváleny zastupitelstvem. V letošním roce byly vyhlášeny dotační 
programy Dotace od rady a Dotace od uvolněných zastupitelů. Pro příští rok bude vytvořen dotační 
program pro sociálně zdravotní oblast, parametry budou projednány v této komisi. Bude se jednat 
o programové dotace pro poskytovatele sociálních služeb a o dotace na podporu spolkové 
činnosti. Dále byli členové komise seznámeni s tím, že sociální služby budou financovány 
Krajským úřadem kraje Vysočina, který bude vyplácet vyrovnávací platby, kde bude stanoven 
normativ na jednotlivé služby a výše veřejné podpory. Krajem je stanoven i procentní povinný podíl 
obcí na financování jednotlivých služeb. Je možné očekávat zvýšené požadavky některých 
poskytovatelů. Může poté dojít ke slučování některých služeb. Lze očekávat i to, že žádosti o 
dotaci budou podávat i vzdálenější organizace, které se starají o žďárské občany.  
Ve výzvách programových dotací budou stanoveny podmínky, které mohou být omezující. Po 
ukončení programových dotací může být poskytnutí další finanční podpory služeb v průběhu roku 
problematické. Organizace v příštím roce nebudou moci žádat z více dotačních titulů. Budou moci 
podat souhrnnou žádost o poskytnutí dotace v příslušném programu. Aktuálně je třeba doporučit 
správnou výši částky do rozpočtu města, vyhlásit dotačních tituly pro sociální oblast, vyřešit 
financování charity a uspořádat seminář pro žadatele o programovou dotaci. Hodnotící komise 
bude dávat doporučení Radě města k jednotlivým žádostem. V listopadu by měly být do ZM 
předloženy k vyhlášení programové dotace na rok 2016. Na příštím jednání budou projednány 
návrhy vyhlášených programů pro rok 2016.  
 
Náměty k financování sociálních služeb je možné posílat na email: petr.krabek@zdarns.cz 
 
  
5. Informace o výběrovém řízení na provoz Family a Senior Pointu  
Ing. Krábek informoval, že proběhlo několik jednání rady města, na kterých byly 
projednány  podmínky výběrového řízení: provoz pointů bude od pondělí do pátku po dobu 6 hodin 
denně, provozovatel zajistí prostor minimálně pro 10 osob, WC a bezbariérový přístup. Dále je 
třeba zajistit volný přístup k internetu, popř. i WIFI připojení. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
zajištění společného pointu nebo samostatného pointu.  
 
Podmínky pro provozování a financování pointů stanovuje Kraj Vysočina, neboť na ně poskytuje 
dotace. Služba nemusí být garantována pracovníkem se sociálním vzděláním, je to bráno jako 
výhoda. Finanční dotace od KÚ bude přesně daná. Výběrové řízení bude ukončeno 11. 9. 2015. 
Členové výběrové komise již byli stanoveni. Pointy by měly vznikat dle kraje v ORP. Výše 
příspěvků bude s Krajem Vysočina upřesněna podle vyhodnocení výběrového řízení. Komise 
vyslovila podporu vzniku Family a Senior Pointu. 
 
6. Dotace Podpora terénní práce v ZR 3  
Ing. Krábek seznámil členy komise s podmínkami poskytnutí dotace a historií poskytnutých dotací 
na terénní práci. Terénní práce se v lokalitě ZR 3 osvědčila. Při denním centru je jeden úvazek 
rozdělen pro dva pracovníky pro činnost v terénu. V případě vzniklého problému např. ve škole, 
tato rovnou volá terénnímu pracovníkovi, který jedná v lokalitě. Výhodou je doprovázení rodiny k 
jednání, doprovázení dětí do školy, řešení neplacení nájmu, řešení porušování domovního řádu 
nebo soužití v domě. Terénní pracovník má informace od majetkoprávního odboru. Rada města 
schválila podání žádosti o dotaci. Terénní pracovník projednává i problémová chování v lokalitě 
Hlasování: 
Podání projektu Podpora terénní práce v ZR 3 
Pro: všichni přítomní dle prezenční listiny 
Proti: 0 
Zdržel se: 0    
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7. Různé 
Ing. Klement informoval o situaci v Pedagogicko-psychologické poradně ve Žďáře nad Sázavou, 
kde se jednalo o financování přestavby budovy PPP v souvislosti se sloučením se SPC. Toto je 
dnes s Krajem Vysočina dořešeno a začnou stavební úpravy 
Dále informoval, že dne 16. 9. 2015 proběhne jednání s Mgr. et Bc. Petrem Krčálem z KÚ 
Vysočina o budování sociálních služeb – vybudování domu se zvláštním režimem, podpora pointů, 
financování soc. služeb v roce 2016, transformace USP Křižanov, podpora poraden a azylových 
domů.  
Dále informoval o situaci na 3. ZŠ, kde je dlouhodobý problém s počtem žáků. Bylo jednáno o 
dofinancování školy na úroveň ostatních škol v ZR. Jedná se hlavně o dofinancování učitelů. K 1. 
1. 2016 bude škola ve výjimce, dnes chybí 10 žáků, aby škola  nebyla ve výjimce z počtu žáků. 
Sdělil, že závazkem pracovní skupiny pro vzdělávání je stanovení směru, kterým by se mělo město 
vydávat, např. stanovení kritérií pro přijetí žáků do první třídy. Kritéria přijímání dětí budou pro ZŠ 
jednotná a cílem je stanovit taková kritéria, která se nebudou moci obejít. Bylo doporučeno zřízení 
rozpočtové položky na příspěvek na speciálního pedagoga pro 3. ZŠ. 
 
Termín dalšího jednání komise je 14. 10. 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ Žďár nad 
Sázavou.  Bylo dohodnuto, že dne 11. 11. 2015 proběhne jednání komise v prostorách Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou. Návrhy na program pro další jednání mohou členové zasílat 
nejpozději do 14 dnů před jednáním komise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Štohanzlová 


