
 
  

 
Zápis 

ze 14. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 22. 8. 2016 ve Žďáru nad Sázavou 

 
 

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

Dobrovolný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Šárka Viedergotová, ing. Petr Krábek 
Omluveni:  David Filip, MUDr. Romana Bělohlávková, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. 

Michaela Kremlíková, MSc. Michal Hubert Zrůst  
Hosté:  Mgr. Petra Pilná 

 
 
Program jednání: 

1. Zahájení  
2. Vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace z programu Dotace pro poskytovatele 

prorodinných aktivit a služeb (V. Dobrovolný) 
3. Různé  
 
 

1. Zahájení – předseda, pan Dobrovolný přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 
Nikdo neměl návrh na doplnění programu.  
Přivítal také Mgr. Petru Pilnou, pracovnici sociálního odboru MěU Žďár nad Sázavou na 
dnešním jednání komise. Požádal členy komise, aby vyslovili souhlas s její účastí na dnešním 
jednání. 

 
Hlasováni: pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0 
 

2. Vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace z programu Dotace pro poskytovatele prorodinných 
aktivit a služeb.  
Předseda, pan Dobrovolný zrekapituloval základní i specifická kritéria hodnocení žádostí a 
předal slovo paní Mgr. Pilné.  
Mgr. Pilná seznámila přítomné s vyhodnocením otevírání obálek došlých žádostí. Podány byly 
4 žádostí, všechny žádosti splňovaly povinné přílohy vyhlášeného dotačního programu. Jedna 
žádost byla podána podnikající fyzickou osobou a ve vyhlášeném dotačním programu je okruh 
žadatelů vymezen takto: Právnická osoba, která …. Bohužel zde není uvedena fyzická osoba 
podnikající.  
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. 

 
Přítomní členové komise se shodli na tom, že se budou hodnotit ty žádosti, které splnily 
všechny podmínky vyhlášeného dotačního programu. 
Členové komise se shodli na způsobu hodnocení základních kritérií a specifických kritérií. 
 

Hlasováni: pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0  
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Předseda, pan Dobrovolný zrekapituloval základní i specifická kritéria hodnocení žádostí. 
  

Specifická kritéria hodnocení: 0 1 2 3 

Reálný a průhledný rozpočet příjmů a 
nákladů nereálný nepřehledný uspokojivý reálný a přehledný 

Délka působení ve městě Žďár nad 
Sázavou  

nový 
subjekt 0-2 roky 3-5 let více než 5 let 

Zkušenosti s poskytováním služeb 
nový 
subjekt 0-2 roky 3-5 let více než 5 let 

 
Mgr. Pilná popsala jednotlivé žádosti, které byly podány. Členové komise se měli možnost se 
seznámit s žádostmi i v písemné formě, aby byli schopni je hodnotit.  
Hodnocení základních i specifických kritérií bylo zaznamenáno do vypracované tabulky, kde se 
na základě hodnocení vypočetla přepočtená výše požadované dotace. Hodnocení specifických 
kritérií a následný návrh výše dotace prováděli členové komise, kteří neměli u příslušných 
projektů střed zájmů.  
 
Členové komise na závěr provedli konečné schválení navrhované výše dotací z dotačního 
programu Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb, které u jednotlivých žadatelů 
doporučují radě města ke schválení. Tabulka č. 1. 
 

Hlasováni: pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0  

Členové komise doporučují radě města neschválit dotaci žadateli, který nesplňuje předepsanou 
podmínky právní formy žadatele vyhlášeného dotačního programu. Tabulka č. 2. 
 

Hlasováni: pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0 

V dotačním programu bylo: 
Počet žádostí 4 
Pro administrativní nesoulad vyřazeno 1 
Schválené žádosti 3 
 
 
Tabulka č. 1. 
Vyhodnocení žádostí z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných 
aktivit a služeb“ 
 

Poř. č. Žadatel  Požadovaná částka Navrhovaná částka 

1 Asociace rodičů a přátek 
zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s. klub "Úsměv", Žďár nad 
Sázavou 

25 000 20 000 

2 Kolpingovo dílo České republiky 
z.s. 

100 000 70 000 

3 Oblastní charita Žďár nad 
Sázavou, Kopretina - centrum pro 
rodiny s dětmi  

100 000 70 000 

 
 
Tabulka č. 2. 
Žádosti z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“, 
které byly vyřazeny pro administrativní nesoulad, nebo pro nesplnění dalších podmínek 
výzvy 
 

Poř. č. Žadatel  Splnění podmínek Požadovaná částka 

4 Věra Korábková - ŠPUNTÍK 
(hlídání dětí) 

Nesplněno – jiná právní 
forma žadatele  

31 440 
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3. Různé  

Ing. Krábek požádal přítomné členy komise o stanovisko, jaká forma by měla být u žádostí 
poskytovatelů služeb o podporu města Žďáru nad Sázavou při rozšiřování stávajících služeb, 
popř. zavádění nových služeb. Vyjádření je potřebné přiložit k podávané žádosti k zařazení 
předmětné služby do krajské sítě sociálních služeb. Z toho však vyplývá závazek služby zajistit 
určité procento nákladů na vyrovnávací platbu z vlastních zdrojů, respektive z rozpočtu 
samospráv, tedy našeho města.  
V současné době se jedná o žádost ředitele Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina na 
službu: sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Petr Krábek 


