
 
 

Zápis 
ze 6. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní  

konaného dne 11. 11. 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, MSc. Michal Hubert Zrůst, Mgr. Petra Nováčková, MUDr. 
Romana Bělohlávková, ing. Petr Krábek 

Omluveni: Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Marie Košťálová 
 
1. Zahájení provedl pan V. Dobrovolný, nikdo ze členů komise neměl žádné návrhy k doplnění 

programu jednání, přítomní členové souhlasí s programem jednání 
 

2. Dotační programy pro podporu sociálních a zdravotních. 
Ing. Klement poskytl informace z jednání, které bylo svoláno ke sladění připravovaných 
programových dotací k vyhlášení. 
Ing. Krábek provedl prezentaci podmínek dotačního programu pro poskytovatele sociálních, 
zdravotních a prorodinných služeb a podmínek dotačního programu pro podporu spolkové 
činnosti v sociální a zdravotní oblasti. Uvedl, že podmínky programu byly dopracované, aby 
byly sladěny s existujícími zásadami poskytování dotací městem. Dále byla podána informace 
o zapracování připomínek z minulého jednání komise. Návrh hodnotících kritérií programu, do 
názvu byly doplněny prorodinné aktivity a byla doplněna výše finančních prostředků podle 
návrhu rozpočtu. Byl upraven seznam povinných příloh a podmínky uznatelných nákladů. Před 
zveřejněním bude text dotačních programů gramaticky zkontrolován. K hodnocení podaných 
žádostí do dotačních programů bylo dohodnuto, že budou hodnoceny dvojicemi členů komise, 
které doporučení předloží komisi. Komise poté předloží vyhodnocení žádostí k projednání do 
rady města. 
 
Doporučení: 
Přítomní členové komise schválili text dotačního programu pro poskytovatele sociálních, 
zdravotních a prorodinných služeb a dotačního programu pro podporu spolkové činnosti 
v sociální a zdravotní oblasti a doporučují radě města k vyhlášení těchto programových dotací. 
Hlasováni: pro: 9, zdržel se: 0, proti: 0  
 

3. Přihláška ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.  
Ing. Krábek sdělil, že v současné době probíhá zpracování dotazníku k přihlášce o spolupráci 
s agenturou. Podklady budou sloužit pro vyhodnocení agenturou, zda budou splněny podmínky 
ke spolupráci. Přítomným byl prezentován dotazník v celé šíři. Město splňuje podmínky pro 
podání přihlášky ke spolupráci s agenturou.  
Dotazník hodnotí 5 oblastí. Sociální situaci, vzdělávání, bydlení, zaměstnanost a bezpečnost. 
Je v něm i popis očekávání města od spolupráce s agenturou. Je zde popis vyloučené lokality 
– svobodárny, azylový dům, koncentrace problémových osob, větší počet romských obyvatel, 
obyvatelé na sociálních dávkách, dluhová problematika, záškoláctví, mnohdy chybí rodičovský 
náhled na problémové chování dětí. Dochází k problémům v soužití mezi obyvateli lokality. 
Byla popsána očekávání ve všech zmíněných oblastí. Dále bylo sděleno, že je v popisu 
uvedena i situace v azylovém domě pro matky (otce) s dětmi a na jejich následném bydlení na 
holobytech. Ve vyloučené lokalitě se odhaduje na 200-250 osob. 
 
Očekávání od spolupráce s agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného 
přístupu jsou tato. Odstranění napětí v lokalitě, zapojení Romských občanů do řešení situace, 
zlepšit dialog mezi obyvateli lokality a podpora činnosti Romského sdružení. Dále získání 
finančních prostředků na vybudování sociálních bytů a rekonstrukci stávajících bytů, dále je 
v plánu revitalizace hřiště „U Věžičky a hřiště u Denního centra pro děti. Město očekává pomoc 
při využití VPP a pomoc se založením sociálního podniku. Je třeba se zaměřit také na 
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zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných nebo nezaměstnatelných. Jedním z cílů je také 
vybudování nového azylového domu pro muže. Mohla by v něm být noclehárna a denní klub 
pro osoby bez domova. Finanční prostředky je možné získat až na tři roky. Plánuje se rozšíření 
sociální práce a terénní sociální práce. Další oblastí zájmu je snížení bezpečnostních rizik a to 
prostřednictvím asistentů prevence kriminality, bezpečnostních asistentů a zavedením funkce 
domovník - preventista. Je důležité také získat finanční prostředky na podporu projektů 
základních škol (asistenti pedagoga, odborná poradenské pracoviště, zajištění možnosti 
doučování žáků a řešení případného rozšíření pracovního vyučování ve školách). 
Poskytovatelé služeb prevence jsou koordinováni městem v rámci činnosti pracovní skupiny 
místostarosty pro řešení sociálně-patologických jevů. 
 
Pokud město bude agenturou vybráno ke spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu, musí 
být městem na 0,5 úvazku zřízena pracovní pozice koordinátora strategického plánu sociálního 
začleňování. Agentura bude mít také svého koordinátora. Využíván bude Koordinovaný 
přístup, ve kterém budou vypisovány výzvy pro ZR, na které bude město moci vypisovat 
projekty na získání prostředků na odstranění problémů v lokalitě. Doba spolupráce s agenturou 
bývá zpravidla 3 roky. 
 
Komise doporučuje radě města schválit podání přihlášky ke spolupráci s agenturou pro sociální 
začleňování v rámci koordinovaného přístupu. 
Hlasováni: pro: 9, zdržel se: 0, proti: 0  

 
 
4. Informace o zajištění Lékařské pohotovostní služby (dříve lékařská služba první pomoci). 

MSc. Zrůst seznámil přítomné s průchodností Lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS) a s 
finančními náklady LPS. Příspěvek města činí 1 670 000 Kč. Uvedl, že jsou tam zaměstnány 3 
zdravotní sestry na hlavní pracovní poměr. Lékaři jsou zaměstnáváni na dohodu o pracovní 
činnosti. Celkové náklady činí 2 188 000 Kč. Příjmem od pacientů je 90 Kč regulační poplatek, 
dále je příjem od zdravotních pojišťoven. Ošetření pacientů je stanoveno od 3 let věku. 
Průměrná denní průchodnost pacientů je cca 7 lidí a 5 konzultací telefonických. Proběhla 
diskuse k malému využívání pohotovosti od pondělí do pátku. MSc. Zrůst sdělil, že LPS 
považuje za důležitou součást komplexu zdravotnických služeb na příspěvkové organizaci 
Poliklinika Žďár nad Sázavou a doporučuje, aby LPS byla zachována ve stávajícím rozsahu. 
Pan MSc. Zrůst byl požádán o poskytnutí přesných částek na straně příjmů na LPS (regulační 
poplatky, úhrady za výkony od zdravotních pojišťoven a případné jiné příjmy). MUDR. 
Bělohlávková navrhla zrušení LPS v pracovní dny a ponechání LPS o víkendech a svátcích. 
Zdůvodnila to nízkým počtem ošetřených pacientů a také tím, že do 17 hodin slouží praktičtí 
lékaři odpolední „žurnály“, kde mají možnost se nechat ošetřit všichni pacienti. Toto není 
v pátek. Bude předložena informace o LPS radě města. MSc. Zrůst byl požádán o doplnění 
příjmů na LPS. 
Členové komise hlasovali v této věci o třech variantách. 
 
Komise se seznámila s poskytováním Lékařské pohotovostní služby na poliklinice Žďár nad 
Sázavou a doporučuje radě města Lékařskou pohotovostní službu ponechat ve stávajícím 
rozsahu. 
Hlasováni: pro: 2, zdržel se: 2, proti: 4  
 
Komise se seznámila s poskytováním Lékařské pohotovostní služby na poliklinice Žďár nad 
Sázavou a doporučuje radě města Lékařskou pohotovostní službu ponechat ve stávajícím 
rozsahu pouze o sobotách, nedělích a svátcích. 
Hlasováni: pro: 5, zdržel se: 1, proti: 2 
 
Komise se seznámila s poskytováním Lékařské pohotovostní služby na poliklinice Žďár nad 
Sázavou a doporučuje radě města Lékařskou pohotovostní službu ponechat ve stávajícím 
rozsahu pouze v pátky a sobotách, nedělích a svátcích. 
Hlasováni: pro: 5, zdržel se: 3 proti: 0   
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5. Informace o činnosti Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 

Ing. Zelená poskytla obsáhlou informaci o jednotlivých službách, které Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou (dále jen oblastní charita) poskytuje na území města Žďáru nad Sázavou, v jeho 
správním území a o službách, které oblastní charita poskytuje na území jiných měst a o 
službách, které poskytuje na území celého okresu. Popsala, jak postupně jednotlivé služby 
vznikaly a v čase se rozvíjely. Hovořila také o problematice financování příštího roku, kdy bude 
poskytován Krajem Vysočina příspěvek na vyrovnávací platbu a o veřejné podpoře sociálních 
služeb. Uvedla, že charita žádá město Žďár nad Sázavou o podstatně vyšší příspěvek 
z rozpočtu města právě z důvodu poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu a podmínek 
s touto platbou souvisejících. Zejména stanovení procentuálního podílu obci na jednotlivé typy 
služeb. 
Komise se seznámila s rozsahem poskytovaných služeb a činností Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou a s tím, že žádá město o zvýšený příspěvek v rozpočtu v roce 2016. 

 
6. Různé. 

Pan V. Dobrovolný přednesl návrh MUDr. Košťálové na změnu termínu zasedání komise 
Prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze třetí středy v měsíci a třetí úterý v měsíci od 16 
hod. 
Většina členů komise sdělila, že jim lépe vyhovuje stávající termín jednání komise. 
 
Komise projednala návrh MUDr. Košťálové na změnu termínu zasedání komise Prorodinných 
aktivit, sociální a zdravotní ze třetí středy v měsíci a třetí úterý v měsíci od 16 hod. 
Hlasováni: pro: 2, zdržel se: 1, proti: 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Štohanzlová 
 
 
 
 


