
 
Zápis 

z 18. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 11. 1. 2017 ve Žďáru nad Sázavou 

 
 
Garant komise:  Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: Václav Dobrovolný 
Přítomni:  Ing. Josef Klement, Bc. Ladislav Bárta, Filip David, Mgr. Helena 

Novotná, Mgr. Petra Nováčková, Václav Dobrovolný, PaedDr. Jaroslav 
Ptáček, Šárka Vidergotová, MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Petr 
Krábek 

Omluveni:  Mgr. Lenka Šustrová, MSc. Michal Hubert Zrůst, Michaela Kremlíková, 
Hosté:  Mgr. Dagmar Pálková 

 
 
Program jednání:   

1. Zahájení  
2. Informace z projednávání Strategického plánu sociálního začleňování  
3. Plán prevence kriminality města Žďár nad Sázavou pro rok 2017  
4. Projekty prevence kriminality pro rok 2017  
5. Vyhodnocení plánu činnosti komise na rok 2016 a plán činnosti komise na rok 2017  
5. Různé (KPSS – aktualizace) 
 

1. Zahájení  

Předseda, pan Dobrovolný přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Vzhledem 

k nepřítomnosti Ing. Navrátilové z pracovních důvodů, navrhnul přesunutí bodu č. 2 

„Informace z projednávání Strategického plánu sociálního začleňování“ na příští zasedání 

komise. Nikdo neměl návrh na doplnění programu.  Předseda pan Dobrovolný dále přivítal 

hosta, paní Dagmar Pálkovou z Městské policie města Žďáru nad Sázavou. 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje, aby bod programu č. 2 byl 
přesunut na příští termín zasedání komise. 

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

 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní souhlasí, aby na jednání komise byl 
přítomný host, paní Mgr. Dagmar Pálková. 

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

 

Kontrola usnesení z minulých jednání. 

Usnesení: Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města 

schválení Strategického plánu sociálního začleňování a jeho části Místní plán inkluze. 

Strategický plán sociálního začleňování včetně jeho části Místního plánu inkluze byl po 

projednání doporučen Radou města ke schválení Zastupitelstvem města. Zastupitelstvo 

města celý dokument schválilo na svém zasedání dne 15.12.2016. 

Usnesení:  



Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální v návaznosti na Usnesení minulé komise ve 
věci Family Pointu a Senior Pointu, doporučuje Radě města pokračovat v činnosti Family 
Pointu a Senior Pointu i v dalších letech.  

 

Rada města schválila dne 14. 11. 2016 vyhlášení výběrového řízení na provoz Family Pointu 
a Senior Pointu na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 
Zastupitelstvem města byla v rozpočtu města pro rok 2017 schválena na Family a Senior 
Point finanční částka ve výši 318 000 Kč, kterou bude potřebné navýšit o 42 000 Kč. 
Schválení vyhodnocení výběrového řízení bude předloženo radě města v pondělí 16. 1. 
2017. 
 

Usnesení z minulého zasedání komise byly splněny. 

 

2. Plán prevence kriminality města Žďár nad Sázavou pro rok 2017 
 
Paní Dagmar Pálková, manažerka prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou 
představila Plán prevence kriminality města pro rok 2017, který byl před jednáním komise 
zaslán všem členům komise elektronicky. 
Bude předložen na jednání rady města dne 30. 1. 2017. 
 
Diskuse k tématu: 
Pan Dobrovolný seznámil přítomné s programem sociálního výcviku „Flash“, který poběží 2 
roky. Program vznikl ve spolupráci s PMS ČR a OSPOD MěÚ Žďár nad Sázavou. Doporučil, 
aby tento program byl začleněn do opatření Plánu prevence kriminality 2017.  
Diskutovalo se také o tom, že všechny školy aktuálně využívají preventivní programy ve 
školství. Po tomto doplnění a projednání komise schválila toto usnesení. 
 
 
Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální schvaluje Plán prevence kriminality města 
Žďár nad Sázavou pro rok 2017 a doporučuje radě města ke schválení. 

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

 
3. Projekty prevence kriminality pro rok 2017 
 
Paní Dagmar Pálková představila jednotlivé projekty prevence kriminality, které plánují pro 
rok 2017. Prvním projektem je projekt „Asistent prevence kriminality“. Bylo popsáno, čeho se 
projekt týká. Projekt ve městě již nějaký čas běží. Od listopadu 2016 ve městě působí 4 
asistenti prevence. Jejich činnost má smysl a přináší své ovoce.  
Dalším projektem je „Příměstský tábor“, který spoluorganizují tyto instituce: Sociální odbor 
MěÚ Žďár nad Sázavou, Oblastní charita Žďár nad Sázavou – Kopretina - centrum pro 
rodiny s dětmi, Sociálně aktivizační služba a dále Azylový dům pro matky (otce) s dětmi 
Ječmínek o.p.s a Denní centrum pro děti Sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou. 
Cílem příměstského tábora je prevence rizikového chování dětí  - šikana, kyberšikana a 
naopak posílení komunikace, vzájemné tolerance, práce v kolektivu, rozvoj vztahů mezi 
vrstevníky, aj.  
Délka tábora – 5 dní, počet dětí: 15   

Diskuse k tématu: 
Zazněly dotazy, zda je počet dětí 15 na příměstském táboře maximální? Paní Pálková 
odpovídá, že ano, že je to maximální kapacita. Počet pracovníků v přímé práci s dětmi jsou 3 
osoby. Ing. Klement doplňuje informaci, že Kraj Vysočina v letošním roce plánuje přispívat 
na akce typu „příměstský tábor“ a bude tedy možné žádat o financování i z tohoto zdroje. 



Složení dětí, které se tábora budou účastnit je již předběžně dáno. Budou to částečně děti 
z Denního centra pro děti a dále děti, se kterými pracují výše uvedení spoluorganizátoři.  
 
Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální doporučuje radě města schválit podání 
projektů Prevence kriminality pro rok 2017. 

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

 

4. Vyhodnocení plánu činnosti komise na rok 2016 a plán činnosti komise na rok 2016  
 
Předseda komise, pan Dobrovolný provedl zhodnocení jednotlivých bodů plánu činnosti na 
rok 2016: 
 

1. Naplňování komunitního plánování sociálních služeb (KPSS): 

Rozhodnutím komise na 12. zasedání dne 11. 5. 2016 byly práce na aktualizaci KPSS 

pozastaveny do doby schválení Strategického plánu rozvoje města a Strategického plánu 

sociálního začleňování. Pokračovat v aktualizaci KPSS se bude na začátku roku 2017. 

V souladu s tímto byl předložen materiál o schválení platnosti stávajícího KPSS 2014 – 2016 

i v roce 2017 do zítřejšího jednání zastupitelstva města. Rada města tento materiál schválila 

a doporučila jej zastupitelstvu schválit. 

 

2. Efektivní spolupráce s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb ve městě: 

- příprava programů města pro podporu poskytování sociálních a zdravotních služeb 
(vyhlašování, vyhodnocování žádostí a doporučování výsledků radě města). 
Zastupitelstvo města vyhlásilo dotační programy: 

 Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 

 Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb 

 

3. Podpora prorodinných a volnočasových aktivit a mezigeneračního soužití občanů: 

- podpora činnosti rodinných center, podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit pro 
děti a rodiče, - schválení žádosti na Kraj - Podporujeme prorodinnou a 
seniorskou politiku obcí 2016 

- podpora klubové činnosti spolků (programy financování aj.). Zastupitelstvo města 

vyhlásilo dotační program „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a 

zdravotní oblasti“ 

- provoz Senior Pointu a Family Pointu, schválení podání žádosti na Kraj Vysočina 

 

4. Dobrá informovanost občanů o sociálních a zdravotních službách ve městě:  

- zřízení sociálně zdravotního portálu na webových stránkách města a propojení 
s dalšími komunikačními nástroji – zanesení portálu do Strategického plánu rozvoje 
města a Strategického plánu sociálního začleňování – zajištění možnosti financování 
v rámci výzev pro SVL. 

- zpravodaj města, katalog sociálních a zdravotních služeb. 

 

5. Podpora prevence sociálně-patologických jevů ve spolupráci s pracovní skupinou pro 
řešení sociálně-patologických jevů: 



- podpora programů prevence kriminality ve městě - schválení Koncepce města 
Žďár nad Sázavou v oblasti závislostí v komisi  

- podpora preventivních programů v ZŠ a MŠ – zařazeno do rozpočtu města  

- podpora zřízení a provozu odborných poradenských pracovišť v ZŠ - zařazeno do 
rozpočtu města 

- podpora služeb, které se zabývají drogovou problematikou a závislostmi – řešeno 
dotačním programem města 

- podpora terénní sociální práce (bezdomovci, vyloučená lokalita aj.) - schválena 
žádost v dotačním programu Úřadu vlády ČR 

- podpora Asistentů prevence kriminality – začlenění do Strategického plánu 
sociálního začleňování. 

6. Podpora zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci: 

- podporovat sociální podniky a další subjekty, které ve městě zajišťují veřejně 
prospěšné práce, obecně prospěšné práce -  zatím si to řeší město samo. 

7. Řešení situace ve vyloučené lokalitě – ZR 3: 

- Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a manažerem SPSZ v rámci 
Koordinovaného přístupu (Strategický plán sociálního začleňování, Lokální 
partnerství apod. Schválení Strategického plánu sociálního začleňování 
v zastupitelstvu města 

8. Zajistit zpracování, aktualizaci a schválení: 

- plán prevence kriminality – schváleno v orgánech města 

- koncepce prorodinné politiky města – zatím nepřipravena   

- koncepce protidrogové politiky města – schválena v komisi Koncepce města Žďár 
nad Sázavou v oblasti závislostí a doporučena radě města ke schválení. 

 
 
Mimo schváleného plánu činnosti komise byly v komisi projednávány závažné věci, jako 
zřízení Babyboxu, řešení lékařské pohotovostní služby, provoz Klubu seniorů, Strategický 
plán rozvoje města, Strategický plán sociálního začleňování, zařazování sociálních služeb do 
krajské sítě sociálních zařízení. 
 
 
Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální bere na vědomí informaci předsedy komise, 
pana Václava Dobrovolného o naplnění  Plánu činnosti komise pro rok 2016. 

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

 

Plán činnosti pro rok 2017 

Předseda pan Dobrovolný navrhuje vycházet z plánu činnosti pro rok 2016 a doplnit jej o 
aktuální témata. Toto proběhlo a je níže uvedeno. Členové komise si doma v klidu tento 
návrh vyhodnotí a své připomínky a případná doplnění pošlou do 31. 1. 2017 e-mailem ing. 
Krábkovi. Plán činnosti bude dle připomínek členů komise dopracován a předložen na 
jednání komise dne 8. 2. 2017, jako řádný bod jednání. Návrh plánu činnosti bude členům 
komise zaslán. 

Diskuse k jednotlivým bodům plánu činnosti, které vycházely z plánu činnosti na celé období 
a navazovaly na plán činnosti roku 2016. Dále byla projednávána možnost prodloužení 
pracovní doby MŠ dle potřeb rodičů. Většina členů komise se shodla na tom, že si není 
vědoma zvýšené poptávky a tam, kde to vedení MŠ dělalo, zájem nebyl. 



Další oblastí byla činnost školních družin a školních klubů. I zde byl většinový názor, že má 
komise velmi málo informací. 
 
 
Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální bude projednávat plán činnosti na 
svém jednání 8. 2. 2017 a členové komise mohou své připomínky a návrhy poslat do 
31. 1. 2017. 

 
 
5. Různé 
Ing. Krábek informoval o tom, že v lednu budou zahájeny práce na aktualizaci Komunitního 
plánu sociálních služeb. Ing. Krábek bude spolupracovat s Manažerkou Strategického plánu 
sociálního začleňování, která v současné době s většinou zařízení spolupracuje. 

Pan Ladislav Bárta poděkoval za dosavadní spolupráci v rámci komise a oznámil, že se 
vzhledem ke svým pracovním povinnostem rozhodl ukončit svoji činnost v komisi. Jeho 
nástupcem v komisi by měla být Mgr. Radka Čaníková. Tato změna je zařazena do 
programu jednání rady města dne 16. 1. 2017 na základě žádosti klubu zastupitelů TOP 09. 

Předseda komise, pan Dobrovolný poděkoval panu Bc. Bártovi za jeho dosavadní práci 
v komisi. 

 
 
Termín příštího jednání je 8. 2. 2017 v 16:00 v zasedací místnosti rady města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Pilná 
 



Návrh plánu činnosti pro rok 2017, který byl rozpracován na jednání komise 

 
 

1. Naplňování komunitního plánování sociálních služeb (KPSS): 

- aktualizace a rozvoj KPSS, udržení komunitního plánu jako aktuálního živého 
dokumentu,  

- spolupráce s řídící skupinou a pracovními skupinami KPSS,  

2. Efektivní spolupráce s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb ve městě: 

- příprava programů města pro podporu poskytování sociálních a zdravotních služeb 
(vyhlašování, vyhodnocování žádostí a doporučování výsledků radě města), 

3. Podpora prorodinných a volnočasových aktivit a mezigeneračního soužití občanů: 

- podpora činnosti rodinných center, podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit pro 
děti a rodiče,  

- podpora klubové činnosti spolků (programy financování aj.), 

- podpora Klubu seniorů 

- provoz Senior Pointu a Family Pointu,  

- optimalizace a provoz MŠ, školních družin a školních klubů 

- podpora komunitních aktivit 

4. Dobrá informovanost občanů o sociálních a zdravotních službách ve městě:  

- zřízení sociálně zdravotního portálu na webových stránkách města a propojení s dalšími 
komunikačními nástroji,   

- zpravodaj města, katalog sociálních a zdravotních služeb. 

5. Podpora prevence sociálně-patologických jevů ve spolupráci s pracovní skupinou 
pro řešení sociálně-patologických jevů: 

- podpora programů prevence kriminality ve městě, 

- podpora preventivních programů v ZŠ a MŠ, 

- podpora zřízení a provozu odborných poradenských pracovišť v ZŠ,  

- podpora služeb, které se zabývají drogovou problematikou a závislostmi,  

- podpora terénní sociální práce (bezdomovci, vyloučená lokalita aj.), 

- podpora Asistentů prevence kriminality, 

6. Podpora zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci: 

- podporovat sociální podniky a další subjekty, které ve městě zajišťují veřejně prospěšné 
práce, obecně prospěšné práce, 

7. Řešení situace ve vyloučené lokalitě – ZR 3: 

- Naplňování Strategického plánu sociálního začleňování a dalších strategických 
dokumentům (Komunitní plán sociálních služeb, Strategický plán rozvoje města). 

- Podpora sociálních služeb v lokalitě působících 

8. Zajistit zpracování, aktualizaci a schválení: 

- plán prevence kriminality, 

- koncepce prorodinné politiky města, 

 


