
 
  

 
Zápis 

z 10. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 9. 3. 2016 ve Žďáru nad Sázavou 

 
 

Garant komise:  Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: Václav Dobrovolný 
Přítomni:  Václav Dobrovolný, David Filip, Mgr. Helena Novotná, Mgr. Lenka Šustrová, 

Mgr. Petra Nováčková, MUDr. Romana Bělohlávková, Bc. Ladislav Bárta, 
Michaela Kremlíková, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Šárka Vidergotová, MSc. 
Michal Hubert Zrůst, ing. Petr Krábek 

Omluveni:    
Hosté: Müllerová Pavla, Soukal Josef, Mgr., Strouhal Miroslav, Vítková Emílie,  

Kahánek Martin, Mgr. 
  

 
 
Program jednání: 
1. Společné zasedání s bytovou komisí – spolupráce na tvorbě bytové koncepce města (možno 

využít zaslaný materiál Profil města) 
2. Prorodinná politika města (V. Dobrovolný, ing. Krábek) 
3. Rozdělení žadatelů do Dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a 

zdravotní činnosti“ (ing. Krábek) 
4. Různé (průběžná informace o postupu spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování – ing. 

Krábek) 
 

 
Zahájení provedl pan V. Dobrovolný. Přivítal novou členku komise, paní Michaelu Kremlíkovou, 
která byla radou města jmenována po abdikaci paní MUDr. Marie Košťálové.  
Přivítal také zástupce bytové komise a Mgr. Kahánka, Lokálního konzultanta Agentury pro 
sociální začleňování na dnešním jednání komise. Požádal členy komise, aby vyslovili souhlas 
s účastí těchto osob na dnešním jednání. 
 
Hlasováni: pro: 10, zdržel se: 0, proti: 0 
 
V. Dobrovolný se dotázal, zda má některý člen komise návrh na změnu programu jednání. 
Nebyly žádné návrhy.  
Komise hlasovala o schválení programu jednání komise, který členové komise obdrželi 
v pozvánce. 
 
Hlasováni: pro: 10, zdržel se: 0, proti: 0 
 
V. Dobrovolný provedl kontrolu úkolů z minulých jednání. Vše splněno, mimo jmenování řídící 
skupiny Komunitního plánu sociálních služeb. Tato bude navržena do jednání příštího jednání 
rady města 
 

1. V. Dobrovolný uvedl důvod společného setkání Komise prorodinných aktivit, sociální a 
zdravotní spolu s bytovou komisí. Impulzem bylo zjištění, že ve všech pracovních skupinách 
pro tvorbu Strategického plánu rozvoje města se skloňovala potřeba bydlení a potřeba 
vytvoření koncepce bytové politiky města. Poté předal slovo předsedkyni bytové komise.  
Paní P. Müllerová popsala správu bytového fondu města. Uvedla, že mělo město bytů hodně, 
ale postupně svůj bytový fond zprivatizovalo. Dnes má město pouze „svobodárny“, dále byty, 
které město stavělo s dotací a nelze s nimi manipulovat a byty v domech s pečovatelskou 
službou (DPS). Bytová komise vyhodnocuje přihlášky občanů na vyhlášené záměry města na 
pronájem bytů. Bytů se ročně obsadí 20 – 25. Do jednoho záměru je přihlášeno průměrně 30 – 
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35 osob. Bytová komise si zjišťuje informace o žadatelích o byt. Zvou si jednotlivé žadatele na 
jednání své komise, aby poznali žadatele osobně. Poté vyhodnocují všechny přihlášené, ze 
kterých jsou vybráni cca 3 uchazeči. Nejlepší z nich je potom doporučen radě města ke 
schválení. Uvedla, že rozhodující je rozhodnutí rady města. Mezi žadateli jsou také problémoví 
lidé. Dále uvedla, že na „svobodárnách“ je bydlení složité, často se tam řeší stížnosti na 
chování jiných nájemníkům. Členové bytové komise spolu s vedením města a pracovníky 
dotčených odborů MěU se kvůli tomu sešli s občany přímo tam. 
Ing. Krábek poskytl informaci k přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou. Město má 
k dispozici 4 domy s celkem 213 byty. Ročně se uvolní cca 20 bytů. Evidenci žadatelů o byt v 
DPS vede sociální odbor, který společně s vedoucími pečovatelské služby jednotlivé žádosti 
vyhodnocuje a předkládá radě města návrhy na doplnění pořadníků na skupiny bytů (0+1, 1+1, 
2+1). Podle sociálně zdravotní situace jsou potom uvolněné byty nabízeny jednotlivým 
uchazečům z pořadníku. Žádosti mohou podávat osoby starší 65 let, ze Žďáru a celého 
správního území. Osoby mimo toto území mohou požádat radu města o udělení výjimky 
z podmínky trvalého pobytu radu města.  
Mgr. Soukal doporučil, aby město neprodávalo byty ve svém vlastnictví, které nejsou na 
„svobodárnách“. Místostarosta ing. Klement na to řekl, že rada města nechce byty prodávat.   
Mgr. Nováčková se zeptala, kdo si o městský byt může požádat. 
p. Müllerová řekla, že kdokoliv, kdo nemá jiné bydlení a nemá vůči městu pohledávky. Dále 
řekla, že ve městě chybí byty s asistencí pro osoby se zdravotním postižením a osoby 
s mentálním postižením. 
Ing. Klement na to řekl, že město jedná s Krajem Vysočina a s Domovem Kamélie Křižanov o 
výstavbě Transformačních dvou domků, kde by tato forma bydlení byla. 
V diskuzi bylo řečeno, že chybí i možnost bydlení pro osoby s psychiatrickým onemocněním. 
Tam, kde by s těmito osobami pracovali terénní sociální pracovníci. Jednou z možností by 
mohlo být upravení Kritérií pro přidělování bytu v DPS. 
p. Müllerová doporučila, aby se na Klafaru část území využila pro jinou výstavbu domků 
s menšími nároky na okolní pozemky. Doporučovala velikost pozemku do 200 m2.  
p. Dobrovolný se zeptal, jak je to dnes s územním plánem na Klafaru. 
Ing. Klement řekl, že jsou tam pozemky na rodinné domy i na bytovou výstavbu. V současné 
době je vyhlášen záměr na výstavbu bytového domu, ale nebude se tam jednat o nájemní byty.  
Mgr. Kahánek uvedl, že se v současné době Agenturou pro sociální začleňování zpracovává 
analýza současného stavu. Bytový fond, cenové kalkulace, příprava dotací apod. Budou se 
snažit v bytové oblasti připravit koncepci přerozdělování bytů. Výstavby sociálních bytů je dnes 
problematická vzhledem k vyhlášenému dotačnímu programu. Je potřeba se rozhodnout, zda 
stavět nové byty, rekonstruovat objekty na bytové domy nebo kupovat byty od jiných osob. 
Uvidí se, jak bude vyhlášená dotační program v příštím roce. Problematika Žďáru nad Sázavou 
3 může být řešena v rámci Koordinovaného přístupu ze strukturálních fondů. 
Mgr. Soukal sdělil, že ve města nejsou startovací byty a taky byty následného bydlení.  
Uvedl, že jsme na Stalingradě bezradní. Sociální byty to nejsou a přitom je za sociální všichni 
považují. Na „svobodárnu“ 6 nechce jít bydlet nikdo jiný, než osoby ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Žijí zde početné rodiny s dětmi, které se potom pohybují po 
chodbách, které jsou dlouhé, a je z nich přístup do všech bytů v poschodí. Byl zde i návrh na 
předělení chodeb, což je pravděpodobně technicky neřešitelné. Dobré by bylo přestěhování 
azylového domu pro muže do jiné lokality a uvolněné byty potom rozumně vyřešit. 
Apeloval na to, aby v případě doporučení bytové komise a majetkoprávního odboru, brala rada 
města vážně. Pokud totiž dojde k tomu, že je z nájemníka neplatič nebo osoby nedodržující 
domovní řád, je soudní řízení na dlouhou dobu. Nové nájemní smlouvy se uzavírají na dobu 
určitou, na 2 měsíce. Je třeba budovat prostupné sociální bydlení. Vystěhovaní nájemníci by 
mohli dosáhnout na bydlení, které by bylo sociální službou, byli by v pozici uživatele sociální 
služby, kdy ukončení poskytování ubytování je snazší než při nájemním poměru. Rovněž 
podporují budování startovacího bydlení. 
Ing. Josef Klement – koncepce bydlení a její cíle definuje strategický plán města ve své 
návrhové části. V plánu je podpora budování startovacích bytů, kde by po omezenou dobu 
platili nájemníci snížené nájemné. Nutné je vybudování systému prostupného bydlení. Prioritou 
města do budoucna bude dodržování pravidel v městských nájemních domech. Při řádném 
placení nájmu nemusí občan bydlet komunitně. Na základě zpracované koncepce bytové 
politiky města mají města s koordinovaným přístupem možnost získat finance na stavbu bytů.  
Dr. Bělohlávková se vrátila k problematice startovacích bytů. Startovací byty by měly být 
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užívány určitou dobu a potom by měli jít nájemníci bydlet do jiné formy bydlení. Toto by se 
mohlo vyřešit progresivním nájemným. Např. 3 roky levné nájemné, další tři roky vyšší 
nájemné a další roky tak vysoké, že se nevyplatí v bytě bydlet a bude nucen hledat pronájem, 
podnájem nebo vlastní bydlení.     
p. Strouhal sdělil, že je škoda, že se neudělalo to, co se při privatizaci bytového fondu 
proklamovalo, že se za získané finanční prostředky budou stavět byty další. Dnes chybí 
nájemní bydlení. 
V. Dobrovolný na závěr diskuze k bydlení uvedl, že byla zahájena diskuze ke strategii bydlení 
ve městě. Doporučil, aby byl městem jmenován garant procesu v tomto návrhu. 
 
Usnesení: 
Komise doporučuje radě města jmenovat osobu za město Žďár nad Sázavou, která bude 
zodpovědná za zpracování Koncepce bytové politiky města. 
 
Hlasováni: pro: 9, zdržel se: 1, proti: 0   
 
Usnesení: 
Doporučení na provedení citlivé aktualizace kritérií pro přidělování bytů v DPS s možností 
přidělování bytů v DPS osob s duševním onemocněním po doporučení psychiatra.  

Hlasováni: pro: 10, zdržel se: 0, proti: 0   
 

2. Prorodinná politika města.  
V. Dobrovolný popsal situaci v podpoře města Žďáru nad Sázavou v oblasti prorodinné politiky 
města. Ve městě jsou dnes dvě rodinná centra Kopretina – centrum pro rodiny s dětmi a 
Rodinné centrum Srdíčko. V rozpočtu města je vyhrazeny částka ve výši 200 tis. Kč na 
podporu prorodinných aktivit ve městě. Doporučil, aby byla zpracována výzva k vyhlášení 
dotačního programu na podporu prorodinných aktivit. 
Ing. Petr Krábek – na podporu prorodinné politiky získalo město v roce 2015 dotaci z Kraje 
Vysočina, uzavřelo s rodinnými centry smlouvy na zajištění aktivit pro rodiny s dětmi a pro 
podporu mezigeneračního soužití. Projekt byl řádně vyúčtován a dotace byla městu 
poskytnuta. V roce 2016 nebyl projekt prorodinné politiky města z Fondu Vysočina podpořen. 
V letošním roce by měl být vyhlášen dotační program na podporu prorodinné politiky města.   
Dr. Bělohlávková uvedla, že se domnívala, že byly všechny potřeby vyřešeny dotačním 
programem Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb. V. 
Dobrovolný na to řekl, že předpokládali podstatně vyšší počet zájemců z tohoto programu. 
V dotačním programu bylo žádáno pouze na vybavení RC Srdíčko, protože prostředky na 
provoz centra byly v minulých letech získávány z projektu prorodinné politiky města z Fondu 
Vysočina.  
 
Usnesení: 
Komise schvaluje přípravu dotačního programu Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit 
a ukládá sociálnímu odboru připravit návrh výzvy tohoto dotačního programu na příští zasedání 
komise. 
 
Hlasováni: pro: 9, zdržel se: 1, proti: 0   

 
3. Rozdělení žádostí o poskytnutí dotace z programu Dotace pro podporu spolkové činnosti 

v sociální a zdravotní oblast. Ing. Krábek seznámil přítomné s vyhodnocením otevírání 
obálek došlých žádostí. Podáno bylo 13 žádostí, z nich 1 žádost nesplňovala povinné přílohy 
vyhlášeného dotačního programu. Ve vyhlášeném dotačním programu je výslovně uvedeno: 
 

 Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti nebo bude zaslána po termínu, 
bude z hodnocení vyřazena.  

 Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů. 

 Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce není možné.  

 Dotace z tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek. 
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Přítomní členové komise se shodli na tom, že se budou hodnotit ty žádosti, které doložily 
všechny povinné přílohy. 
 

Hlasováni: pro: 11, zdržel se: 0, proti: 0  

Bylo provedeno losování čísel hodnocených žádostí tak, že každou žádost budou hodnotit 
nezávisle dva členové komise.  
 
Na příštím jednání komise dne 13. 4. 2016 bude provedeno vyhodnocení žádostí v zasedací 
místnosti rady města na MěU Žďár nad Sázavou. 
 
Termín zaslání hodnocení žádostí členy komise je stanoven do 8. 4. 2016 
 

Rozdělení hodnocených žádostí z dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové 
činnosti v sociální a zdravotní oblasti“ k hodnocení členy komise 

 
 

Poř. 
číslo 

Žadatel  Povinné přílohy hodnotitel 

1 Společnost psoriatiků a 
atopických ekzematiků o.s. 
Klub Vysočina 

Splněno  Dobrovolný 

Novotná 

2 Klub bechtěreviků ČR z.s. 
Splněno Bárta 

Viedergotová 

3 Svaz tělesně postižených v 
České republice, z.s. místní 
organizace Žďár nad Sázavou 

Splněno Kremlíková 

Bárta 

4 Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR - zákl.org.Žďár 
nad Sázavou 

Splněno Šustrová 

Filip 

5 Společnost  Parkinson, z. s. 
Splněno Bárta 

Zrůst 

6 Svaz důchodců ČR, obč. 
sdružení 1.MO Žďár nad 
Sázavou 

Splněno Nováčková 

Ptáček 

7 Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 
České republiky 

Splněno Zrůst 

Kremlíková 

8 Unie ROSKA - reg. org. 
ROSKA ŽĎÁR NAD 
SÁZAVOU, z.p.s.  

Splněno Novotná 

Nováčková 

9 Svaz nesl. a nedosl. v ČR ZO 
Žďár n. Sázavou 

Splněno Viedergotová 

Bělohlávková 

10 Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR - základní 
organizace Žďár nad Sázavou 

Splněno Bělohlávková 

Dobrovolný 

11 Svaz diabetiků - územní 
organizace Žďár n/Sáz 

Splněno  Ptáček 

Novotná 

12 Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v 
ČR, z.s. Klub "Úsměv" 

Nesplněno – výpis z veř. 
rejstříku je staršího data 

X 

X 

13 ONKA, z.s. Brno 
Splněno Filip 

Šustrová 
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4. Různé  
Babybox - Ing. Krábek informoval přítomné o jednání s panem Hessem o zřízení babyboxu ve 
Žďáře nad Sázavou. Vybráno bylo umístění v DPS Libušínská 15, kde je nepřetržitá služby 
pečovatelského personálu. Město by provedlo stavební úpravy a pan Hess by dodal babybox. 
Stavební práce se odhadují ve výši 60 – 70 tis. Kč. Město by potom pokrývalo provozní náklady 
babyboxu. Budeme zjišťovat, jaké konkrétní náklady jsou tam, kde jsou umístěny. Na dotaz, proč 
se nebuduje v nemocnici v Novém Městě na Moravě, odpověděl, že pan Hess na tuto otázku 
odpověděl, že podstatně lepší umístění je ve Žďáře. Lékařská péče je zajištěna přivolanou RLP, 
kterou přivolá pracovník pečovatelské služby, který bude upozorněn hlášením o použití babyboxu. 
Budeme i nadále vyhodnocovat jednotlivá rizika, pojedeme se podívat, jak je provoz zajištěn v 
jiných městech, kde nejsou umístěny v areálu nemocnic. Budeme zjišťovat, co je k tomu nutné mít 
zajištěno. 
Dr. Bělohlávková uvedla, že potřebné jednat s nemocnicí, zejména s dětským oddělením. 
 
Usnesení: 
Komise doporučuje zřízení babyboxu ve Žďáře nad Sázavou. 
 
Hlasováni: pro: 7, zdržel se: 4, proti: 0   
 
Lékařská pohotovostní služba (LPS) – Ing. Krábek informoval o tom, že na pondělní radě města 
dostal spolu s ředitelem polikliniky úkol – zpracování 3 variant řešení LPS s dopadem na rozpočet 
města.  
Ing. Krábek požádal členy komise o schválení souhlasu přítomnosti MUDr. Macha a MUDr. 
Vencálka na příštím jednání komise, kde se bude o LPS jednat. 
 
Hlasováni: pro: 11, zdržel se: 0, proti: 0   
 
Bc. Bárta upozornil na počítání společnosti UNNUVERSUM v Klubu seniorů. Sdělil, že využívají 
prostory klubu jinak, než by se měly. Pořádají tam přednášky a na plakátech je psáno vstupné. Oni 
mají prostory zdarma.  
Ing. Krábek sdělil, že se zástupci jednal a hledal řešení. Doporučil jim, aby se před ostatními 
spolky zviditelnili a začali s nimi spolupracovat, a aby placené přednášky pořádali v jiných 
prostorech. V tom případě by bylo možné, aby Klub seniorů využívali. V opačném to nebude radě 
města doporučováno.  
Na příštím jednání komise bude předložen materiál řešící využívání Klubu seniorů jednotlivými 
organizacemi, včetně společnosti UNIVERSUM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Petr Krábek 
 


