
 
  

 
Zápis 

z 19. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 8. 2. 2017 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, Mgr. Radka Čaníková, 
Michaela Kremlíková, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Šárka Vidergotová, ing. Petr 
Krábek 

Omluveni:  MSc. Michal Hubert Zrůst  
Hosté:  ing. Kateřina Navrátilová 

 
 
Program jednání: 

1. Zahájení  
2. Informace z projednávání Strategického plánu sociálního začleňování (ing. Navrátilová) 
3. Plán činnosti komise na rok 2017 (V. Dobrovolný) 
4. Projednání žádosti Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina (ing. Krábek) 
5. Losování žádostí o dotaci z dotačního programu pro podporu spolkové činnosti (ing. 

Krábek) 
6. Různé  
 
 

1. Zahájení – předseda komise přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání, žádný z členů 
komise neměl návrh na doplnění programu. Přivítal novou členku komise, paní Mgr. Radku 
Čaníkovou (působila v projektech zaměřených na sociální oblast). Program jednání byl schválen 
přítomnými členy komise. Dále přivítal na jednání komise také Ing. Kateřinu Navrátilovou, která 
přednese Informace z projednávání Strategického plánu sociálního začleňování a odpoví na 
případné dotazy. Požádal členy komise, aby vyslovili souhlas s jejich účastí na dnešním jednání. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní souhlasí, aby na jednání komise byla přítomna 
paní Ing. Kateřina Navrátilová. 
 
Hlasováni: pro: 10 zdržel se: 0, proti: 0 
 
Kontrola usnesení: Plán prevence kriminality a podání žádosti o poskytnutí dotace na prevenci 
kriminality byly schváleny Radou města. 
 
 
2. Losování žádostí o dotaci z dotačního programu pro podporu spolkové činnosti - Ing. 
Krábek seznámil přítomné s vyhodnocením otevírání obálek došlých žádostí. Podáno bylo 13 
žádostí, všechny žádosti splňovaly povinné přílohy vyhlášeného dotačního programu.  

 
Přítomní členové komise se shodli na způsobu hodnocení základních kritérií a specifických kritérií. 

 

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

Následně bylo provedeno losování čísel hodnocených žádostí tak, že každou žádost budou 
hodnotit nezávisle dva členové komise. Bylo losováno i za nepřítomného člena komise, který se 
omluvil a tento způsob navrhnul. Příští jednání komise bude ve středu 15. 2. 2017 v 16,00 v 
zasedací místnosti rady města na MěU Žďár nad Sázavou, kde proběhne vyhodnocení podaných 
žádostí jednotlivými členy komise. 
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Rozdělení hodnocených žádostí z dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové 
činnosti v sociální a zdravotní oblasti“ k hodnocení členy komise 

 

Poř. č. Žadatel  Povinné přílohy hodnotitel 

1 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v 
ČR, z.s. Základní organizace Žďár nad 
Sázavou, p.s. 

Splněno  Zrůst 

Filip 

2 Svaz důchodců České republiky, Městská 
organizace Žďár nad Sázavou, p.s. 

Splněno Ptáček 

Šustrová 

3 Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z.s. Klub "Úsměv", 
Žďár nad Sázavou  

Splněno Nováčková 

Čaníková 

4 
Společnost psoriatiků a ekzematiků 

Splněno Filip 

Novotná 

5 SPCCH v ČR - základní organizace Žďár 
nad Sázavou Klub Kardiaků 

Splněno Vidergotová 

Kremlíková 

6 Svaz tělesně postižených ČR, z.s. místní 
organizace Komenského č. 1, 591 01 Žďár 
nad Sázavou 

Splněno Dobrovolný 

Bělohlávková 

7 Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých České republiky 

Splněno Šustrová 

Dobrovolný 

8 
Unie ROSKA - reg. org. Roska Žďár 

Splněno Novotná 

Vidergotová 

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

Splněno Kremlíková 

Bělohlávková 

10 
Klub Bechtěreviků ČR z.s. 

Splněno Čaníková 

Nováčková 

11 Parkinson klub Žďár nad Sáz. Člen 
Společnosti Parkinson, z.s. 

Splněno Filip 

Šustrová 

12 Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Žďár 
nad Sázavou 

Splněno Nováčková 

Zrůst 

13 
ONKA, z.s. 

Splněno Vidergotová 

Ptáček 

 
 
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 

 
 

Členové obdrží tabulku hodnocení elektronicky. V případě nejasností mohou volat Ing. Krábka. 
Termín je do příštího zasedání komise. 
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3. Projednání žádosti Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina – Ing. Krábek sdělil 
informace z jednání s ředitelem centra a p. Růžičkovou, pracovnicí pobočky ve Žďáru nad 
Sázavou. Pro seniory a osoby se zdravotním postižením chtějí dělat programy – zájezdy, 
rekondice. Předpokládaná finanční spoluúčast je v rámci kraje část úvazku, 10% spoluúčast na 
vyrovnávací platbě. Vysvětlil systém poskytování dotací městem zástupcům organizace. Dle KÚ 
jsou žádosti projednávány v sociální komisi kraje. Doporučuje poskytnutí dotace. Dalším 
organizacím města by odpadly starosti s organizováním akcí pro zdravotně postižené. 
Mgr. Šustrová - podotkla, že 0,25 úvazku nesouhlasí s počtem hodin. Podpora z kraje nebyla nikdy 
získána pro obdobnou službu, kterou charita provozuje v Bystřici nad Pernštejnem. 
Václav Dobrovolný – centrum pro zdravotně postižné již ve Žďáru nad Sázavou funguje a je 
městem podporováno. Sídlí na ulici Komenského. 
MUDr. Bělohlávková -   dotaz na potřebnost služby 
Ing Krábek – k dotazu MUDr. Bělohlávkové sděluje, že pobočky centra jsou ve všech městech. 
Pracovníci jezdí na obce správního obvodu s dodavateli zdravotních pomůcek a zaškolují 
obyvatele v používání kompenzačních pomůcek. Pořádají besedy s obyvateli. Do budoucna by 
sanovali služby jiných spolků zdravotně postižených.  
 
Usnesení:  
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města podpořit žádost Centra 
pro zdravotně postižené kraje vysočina o zařazení do krajské sítě sociálních služeb kraje vysočina 
službu sociální aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Finanční podpora 
centra bude řešena v rámci dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb. 
 
Hlasováni: pro: 10, zdržel se: 0, proti: 0  

 
4. Informace z projednávání Strategického plánu sociálního začleňování – Ing. Kateřina 
Navrátilová – seznámila přítomné s harmonogramem činností strategického plánu sociálního 
začleňování. První projekty byly realizovány ve spolupráci s MP. Byl podán projekt příměstského 
tábora. Jedná se o první běh, v případě osvědčení a zájmu by byla realizace opakována. 
Financování je na jeden rok s možností žádat přes MAS o příspěvek na 3 roky. Dalším 
plánovaným krokem je podpora sociálního bydlení – v plánu je nákup pěti bytů v rekonstruovaném 
hotelovém domě Jehla. Jedná se o byty o velikosti 2 kk. Na investici v této oblasti je alokováno 15 
milionů. Na nákup bytů je vyčleněno 11 milionů, další investice jsou plánovány do oprav stávajících 
bytů, a to ve výši 4 miliónů. Budou opravovány byty také na ulici Neumannova a je plánována také 
přeměna nebytových prostor na bytové prostory. 
Dalším plánovaným krokem bylo vytvoření systému prostupného bydlení. Výzva ministerstva pro 
místní rozvoj na tuto oblast není aktuálně vypsána. Jsou vyjednávány podmínky pro další výzvu, 
která bude v dubnu 2017. V sociálních bytech bude prováděna sociální práce. Vznikne nový 
terénní program, který budou mít v gesci sociální služby města. Terénní pracovníci budou provádět 
poradenskou činnost a dluhové poradenství.  
V plánu je tvorba koncepce sociálního bydlení, v rámci které budou aktivní pracovní skupiny. 
V plánu je setkání pěti fokusních skupin s lidmi, kteří by měli v bytech bydlet. Koordinátor 
pracovních skupin bude informovat město. 
Komunitní centrum by mělo vzniknout v objektu města na ulici Okružní, který není zcela nyní 
využíván. V části vznikne komunitní centrum a v části zázemí pro terénní službu pro sociální byty 
na Jehle a pro Stalingrad. Aktuálně se neví, zda bude výzva pro toto oblast vypsána, vyjednávají 
se podmínky. 
Centrum sociálních služeb – přesun AD je ohrožen tím, zda bude vypsána výzva.  
 
Ing. Klement – sdělil informace k přesunu azylového domu pro muže. Byla hledána vhodná lokalita 
pro přesun AD, vybrána byla lokalita Dvořákovy ulice z důvodu nejmenší hustoty obyvatel v této 
oblasti. Nyní probíhá zpracovávání projektové dokumentace. Zastupitelstvo hlasovalo o ukončení 
projektové dokumentace – modulární stavba. Při vyhlášení dotačního programu by mělo být 
v rámci Koordinovaného přístupu k vyloučeným lokalitám vyčleněno 20 milionu pro výstavbu 
Centra sociálních služeb. Tento titul pro tento rok vypsán nebude. V lokalitě Dvořákovy ulice jsou 
návrhy na odkupy pozemků. Oblast je v sanačním pásmu. Domy přilehlé k ulici Dvořákova 
zůstanou, ostatní tam do budoucna stát nebudou. Služba AD nebude rozšiřována, přibydou 
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krizová lůžka. Bude se jednat o službu dozorovou s 24 hodinovým dohledem, s pravidly. V místě 
AD bude zbudování kamerového systému, investice půjdou do veřejného osvětlení, bude řešena 
dopravní situace v lokalitě. Bez dotace město toto ze svých prostředků budovat nebude. 
Informoval o tvorbě petice v lokalitě proti výstavbě AD. Aktuálně vysoké procento obyvatel AD 
pracuje, jsou tam také senioři. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní bere na vědomí informace Ing. Kateřiny 
Navrátilové o postupu naplňování strategického plánu sociálního začleňování. 
 
Hlasováni: pro: 10, zdržel se: 0, proti: 0  

 
 
5. Plán činnosti komise na rok 2017 – Václav Dobrovolný v rámci prezentace seznámil přítomné 
s návrhem plánu činnosti komise a vyzval členy k vyjádření k navrhovaným bodům plánu. 
Ad 1 – bez připomínek 
Ad 2 – bez připomínek 
Ad 3 – posunout věkovou hranici pro platbu sníženého vstupného 
Ad 4 – bez připomínek 
Ad 5 – bez připomínek 
Ad 6 – bez připomínek 
Ad 7 – bez připomínek 
Ad 8 – bez připomínek 
Ad 9 – bez připomínek 
 
Usnesení:  
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje plán činnosti komise pro rok 2017. 
 
Hlasováni: pro: 10, zdržel se: 0, proti: 0  

 
6. Různé: Ing. Krábek informoval o žádosti o vyjádření se k potřebnosti sociální služby Alzheimer 
centrum v Sázavě. Rozjezd je plánován v roce 2019. Podrobnosti budou zaslány členům komice a 
žádost projednána na příštím jednání. Centrum žádá vyjádření obcí o potřebnosti této služby v 
regionu.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Petr Krábek 
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Plán činnosti Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní  
v roce 2017 

 
 

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), 

- zajištění podpory poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb ze strany města ve 
stávajícím rozsahu a v případě potřeby iniciovat rozvoj těchto služeb či vznik nových 

 

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

- příprava programů města prorodinných služeb (vyhlašování, vyhodnocování žádostí a 
doporučování výsledků radě města), 

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

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

- podpora Klubu seniorů, 

- podpora činnosti Senior Pointu a Family Pointu,  

- podpora optimalizace provozu MŠ, družin (zjistit zájem a podmínky pro vznik školních 
klubů), 

- podpora komunitních aktivit, 

- podpora aktivního a smysluplného trávení volného času pro – náctileté (např. snížené 
vstupné – Relaxační centrum, Kino Vysočina, Kultura, Městská knihovna, Active – 
středisko volného času, TJ Sokol ZR, Orlovna ZR, atd.), podpora rodin – programy pro 
rodiče v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže; zajištění stejných platebních 
podmínek při návštěvě sportovních, kulturních a vzdělávacích organizací pro rodiny s více 
dětmi;  

- podpora chráněných dětských hřišť a herních koutků po celém městě a jeho místních 
částech, podpora hřišť s přírodními a wourkoutovými prvky, podpora realizace 
skateboardového parku, 

- podpora útulných koutků na těchto hřištích i pro posezení starších lidí a tím vytvořit 
možnost setkávání dětí a seniorů, podpora vzniku míst pro setkávání a vyžití dospělých lidí 
(posezení, šachy, kuželky, deskové hry do ulic). 

 

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

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

- podpora aktualizace katalogu sociálních a zdravotních služeb, 

- podporovat zveřejňování informací o prorodinných, sociálních a zdravotních službách ve 
zpravodaji města. 
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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 školních 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: 

- podpora sociálních podniků a dalších subjektů, které ve městě zajišťují veřejně prospěšné 
práce, obecně prospěšné práce. 

 

7. Řešení situace ve vyloučené lokalitě – ZR 3: 

- podpora naplňování Strategického plánu sociálního začleňování a dalších strategických 
dokumentů (Komunitní plán sociálních služeb, Strategický plán rozvoje města), 

- podpora sociálních služeb v lokalitě působících. 

 

8. Zajistit zpracování, aktualizaci a schválení: 

- schválit plán prevence kriminality, 

- schválit koncepci prorodinné politiky města. 

 

 
 

 
 


