
 
  

 
Zápis 

ze 7. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní konaného dne 13. 1. 2016 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, ing. Josef Klement, MSc. 
Michal Hubert Zrůst, Mgr. Petra Nováčková, MUDr. Romana Bělohlávková, 
ing. Petr Krábek 

Omluveni:  Bc. Ladislav Bárta, Šárka Vidergotová, MUDr. Marie Košťálová  
 
Hosté:  Dagmar Pálková 

 
Program jednání: 
1. Zahájení  
2. Stanovení termínů zasedání komise v prvním pololetí roku 2016 (V. Dobrovolný) 
3. Plán činnosti pro rok 2016 
4. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (ing. Krábek) 
5. Informace z jednání pracovní skupiny Sociální a zdravotní služby, bydlení ke tvorbě 

Strategie rozvoje města (ing. Krábek) 
6. Strategie prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou pro období 2016 - 2020 (D. 

Pálková) 
7. Různé  
 
 

1. Zahájení – předseda, pan Dobrovolný seznámil přítomné s programem jednání, program 
schválen přítomnými členy bez návrhu na doplnění. 

Hlasováni: pro: 8, zdržel se: 0, proti: 0  

Předseda, pan Dobrovolný požádal přítomné o hlasování o přítomnosti Dagmar Pálkové, 
preventistky MP Žďár nad Sázavou. Přítomní členové souhlasili s její přítomností na jednání 
komise. 

Hlasováni: pro: 8, zdržel se: 0, proti: 0  

Dále předseda, pan Dobrovolný provedl kontrolu úkolů z minulých jednání komise: 
 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučila RM v souvislosti s naplňováním a 
průběžnou aktualizací KPSS města Žďár nad Sázavou, aby jmenovala řídící skupinu KPSS a 
určila odpovědného zástupce města za tvorbu a aktualizaci komunitního plánu sociálních 
služeb. RM dosud nejmenovala novou řídící skupinu, čeká se na výsledek výběrového řízení 
na nového pracovníka, který bude mít KPSS v gesci. 
Příprava dotačních programů pro podporu zdravotních a sociálních služeb - programy jsou 
vyhlášené, Charita je řešena individuální dotací. Dotační programy aktuálně běží. Na dalším 
jednání bude projednán způsob hodnocení žádostí o dotaci komisí a stanovení postupu 
hodnocení. 
Vypracování studie proveditelnosti rehabilitačního bazénu na poliklinice – pověřen odbor 
rozvoje a územního plánování, Ing. Škodová – projednáno radou a zadáno k přípravě. 
Návrhy členů komise do rozpočtu města pro rok 2016 - schváleny všechny návrhy doporučené 
komisí. 
Doporučení podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování – přihláška 
byla podána, město bylo Agenturou vybráno ke spolupráci. 
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Zprovoznění zdravotního a sociálního portálu města – aktualizace katalogu sociálních služeb – 
doposud nesplněno, nutno ponechat v plánu činnosti komise. 
Práce na aktualizaci komunitního plánu  - bude ponecháno v plánu činnosti komise, aktualizace 
bude provedena do konce tohoto roku. 
Podpora preventivních programů na školách – sloučena s podporou specializovaných 
školských poradenských pracovišť, je nutná finanční spoluúčast škol. Školy mohou žádat o tuto 
podporu. 
Provoz lékařské pohotovostní služby (dříve LSPP) – pro letošní rok zachována stejná finanční 
podpora ze strany města, v průběhu roku se bude vyhodnocovat. 
Úkoly pro pracovní skupiny komunitního plánu – částečně splněny, úkoly budou projednány na 
jednání komise v březnu. Pracovní skupiny se sejdou v průběhu prvního čtvrtletí. 
Zpracování Strategického plánu sociálního začleňování – jednání proběhne za týden za účasti 
pracovníků Agentury pro sociální začleňování, kde budou dohodnuty následné kroky.  

 
 
2. Stanovení termínů zasedání komise v prvním pololetí 2016  - každá druhá středa v měsíci 

vždy v 16 hod. - 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., v únoru budou jednání komise dvě, a to 3. 2. a 15. 2. 
 
 
3. Plán činnosti pro rok 2016 – prezentace – Ing. Krábek -  plán činnosti komise je schválen pro 

období 2015 a 2018 – je třeba vytýčit priority činnosti pro stávající rok. Na dalším jednání bude 
jednáno o konečném plánu činnosti pro rok 2016. Členové komise zašlou tajemníkovi komise 
do 20. 1. 2016 své priority a návrhy na doplnění činnosti komise.  
Byla podána informace o ukončení projektu meziobecní spolupráce, vhodné nahradit 
rozběhlou spolupráci s MAS Havlíčkův kraj. 

 
 
4. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování – Ing. Krábek – prezentace doposud 

provedených a plánovaných kroků. Ze společné práce s Agenturou vyplyne Strategický plán 
sociálního začleňování a možnost čerpání prostředků na realizaci investičních aktivit, sociální 
práce a bezpečnosti, bydlení, zaměstnanosti a vzdělávání. Aktivity budou zaměřeny na 
rozšíření sociální práce, oživení činnosti romského sdružení, snížení bezpečnostních rizik 
prostřednictvím asistentů prevence kriminality, domovníka preventisty. V oblasti zaměstnanosti 
se předpokládají aktivity zaměřené na větší využití VPP, založení sociálního podniku a 
zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných a nezaměstnatelných. V oblasti vzdělávání 
je cílem získat finanční prostředky pro základní školy na zlepšení výuky sociálně 
znevýhodněných žáků, a to zajištěním asistentů pedagoga, podporou odborných školských 
poradenských pracovišť, podporou rozšíření doučování žáků, podporou rozšíření pracovního 
vyučování, aj. Ostatní aktivity budou směřovat k odstranění napětí v lokalitě, zapojení romské 
populace do řešení problémů, stanovení pravidel pro soužití a motivace ke změně způsobu 
života. Přítomní byli upozorněni na případná rizika spolupráce, a to že očekávání mohou být 
nereálná, může dojít k prosazování jiných priorit, může být nedostatečná kapacita pro 
zpracování následných projektů na vyhlášené dotační programy, apod. Investičními záměry 
města jsou výstavba sociálních bytů, výstavba nového azylového domu pro muže v jiné 
lokalitě, rekonstrukce stávajících bytů, revitalizace hřiště, vybudování outdoor street parku, 
apod. 
Plánované kroky: setkání se zástupci Agentury, schválení Memoranda o spolupráci 
s Agenturou pro soc. začleňování (schváleno již v radě města), vytvoření pracovního místa 
manažera Strategického plánu sociálního začleňování, Agentura zpracuje vlastní analýzu, 
vzniknou lokální partnerství a nastane intenzivní spolupráce města a Agentury. 
 
 

5. Informace z jednání pracovní skupiny Sociální a zdravotní služby, bydlení k tvorbě 
Strategického plánu rozvoje města  - ve dnech 26. a 27. 1. 2016 proběhnou jednání 
k finalizaci strategického materiálu Profil města. Do 25. 1. 2016 mohou členové komise zaslat 
na e-mail: petr.krabek@zdarns.cz připomínky k poskytnutému materiálu ke strategickému 
plánu města 
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6. Strategie prevence kriminality města ZR pro období 2016 - 2020 – paní Pálková členy 
komise seznámila s prezentací z jednání pracovní skupiny pro řešení sociálně - patologických 
jevů. Byla projednána SWOT analýza rizik kriminality ve městě. Ze SWOT analýzy byly 
vytýčeny tyto cíle:  

a. Snižování míry a závažnosti trestných činů a zvyšování pocitu bezpečí občanů,  
b. Snížení výskytu delikventního jednání dětí a mládeže – omezování vandalismu, 

omezování agresivity dětí a mládeže, snížení sociálně - patologických jevů dětí a 
mládeže,  

c. Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality – vytvoření podmínek a služeb 
pro ohrožené skupiny obyvatel – žen bez domova. 

 
Vymezené priority: snížení nápadu majetkové trestné činnosti, omezení počtu bezdomovců 
pod vlivem alkoholu na veřejných prostranstvích – rozšíření vyhlášky o zákazu užívání alkoholu 
na veřejných prostranstvích, zvýšení pocitu bezpečí seniorů, občanů s handicapem, snížení 
výskytu sociálně -  patologických jevů u dětí, udržení a podpora stávající spolupráce s NNO, 
podpora volnočasových aktivit, zamezit propadu dětí ze sociálního systému ve spolupráci se 
zainteresovanými subjekty. 
Aktuálně: bude dopracován plán prevence kriminality pro rok 2016, dojde k rekonstrukci 
kamerového systému ve městě, bude vytvořena mapa rizikových míst ve městě, je nutné se 
zaměřit na práci s obětmi trestné činnosti.  MP podává projekt na financování rozšířeného 
počtu asistentů prevence kriminality a projekt na financování stávajících asistentů prevence 
kriminality. Cílem je vyšší pokrytí lokality ZR 3 asistenty prevence kriminality v odpoledních a 
večerních hodinách. 
Členové pracovní skupiny mohou zasílat připomínky a náměty k prezentaci na e-mail: 
petr.krabek@zdarns.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Petra Štohanzlová 
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