
 
 

 
Zápis 

z 24. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 14. 6. 2017 ve Žďáru nad Sázavou 

 
 

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

Mgr. Helena Novotná, Mgr. Radka Čaníková, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. 
Petr Krábek 

Omluveni:  MUDr. Romana Bělohlávková, MSc. Michal Hubert Zrůst, Šárka Vidergotová, 
Michaela Kremlíková 

Hosté: Ing. Kateřina Navrátilová, Ing. Sabina Ludvíková 
 

 
 
Program jednání: 
1. Zahájení  
2. Kontrola usnesení 
3. Informace o naplňování Strategického plánu sociálního začleňování  
4. Informace z aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb  
5. Různé 
 
 
 
1. Zahájení – předseda, pan Dobrovolný přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.  
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program komise tak, jak byl navržen. 
 
Hlasováni: pro: 7 zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
2. Kontrola usnesení 
 
V. Dobrovolný provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání komise, úkoly byly splněny. 
 
 
3. Informace o naplňování Strategického plánu sociálního začleňování 
 
V. Dobrovolný přivítal na jednání komise paní Ing. Kateřinu Navrátilovou, manažerku SPSZ a paní 
Ing. Sabinu Ludvíkovou, lokální konzultantku Agentury pro sociální začleňování a požádal 
přítomné členy komise o vyslovení souhlasu s jejich přítomností na jednání komise. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní souhlasí, aby jednání komise byly přítomny paní 
Ing. Kateřina Navrátilová, manažerka SPSZ a paní Ing. Sabina Ludvíková, lokální konzultantka 
Agentury pro sociální začleňování. 
 
Hlasováni: pro: 7 zdržel se: 0, proti: 0 
 
Ing. Navrátilová seznámila členy komise o realizaci některých opatření Strategického plánu 
sociálního začleňování.  
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Připravuje se projektová žádost na podporu činnosti asistentů prevence kriminality (dále jen APK), 
která by řešila financování stávajících 4 APK na dobu následujících 3 let, a to od 1. 1. 2018.  
Projekt Koncepce bydlení se bude podávat do konce srpna, již dnes je utvořena pracovní skupina 
pro tvorbu koncepce bydlení. Snahou je, aby byly řešeny všechny formy bydlení. Členům komise 
byla prezentována struktura oblastí, které jsou pracovní skupinou projednávány. Koncepce bydlení 
se bude zabývat celkovou problematikou bydlení ve městě, ať už se jedná o optimalizaci počtu 
městských bytů včetně specifických forem bydlení, nastavení systému prostupnosti bydlení či 
přidělování městských bytů. Tvorbou koncepce bydlení se město připravuje i na plánovaný zákon 
o sociálním bydlení, který pravděpodobně bude obcím ukládat povinnost koncepci zpracovat. 
Dotace pro podporu infrastruktury sociálních služeb v letošním roce nebyla výzva vyhlášena. 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR tuto výzvu plánuje vyhlásit v dubnu 2018. V rámci této výzvy se 
uvažuje o výstavbě Centra sociálních služeb a úprava budovy bývalých jeslí na Okružní ulici. 
Výzva na budování Komunitních center vyhlášena nebude. 
V oblasti zaměstnanosti se uvažovalo o zřízení sociálního podniku. O jeho založení ani zaměření 
však dosud nebylo rozhodnuto. Ing. Navrátilová hovořila o zkušenostech ze sociálního podniku SP 
Černý most v Praze. Zaměstnává 20 zaměstnanců na údržbové a zahradnické práce a provozuje i 
bývalou městskou ubytovnu a komunitní centrum. Uvedla, že žďárský Úsvit, o. p. s., má podle 
tohoto příkladu dobré praxe potenciál stát se místním sociálním podnikem. Důvodem je především 
dlouhodobá zkušenost se zaměstnáváním osob, které se obtížně uplatňují na trhu práce. Velkou 
výhodou je také ekonomická nezávislost na zakázkách města, se kterým organizace dlouhodobě 
spolupracuje. 
V oblasti vzdělávání byl zpracován Místní plán inkluze. Projekt na podporu zavedení inkluzivního 
vzdělávání ve Žďáře v první výzvě podán nebyl. Podání žádosti o podporu projektu je plánováno 
na říjen letošního roku. Aktivity v něm zahrnuté budou realizovány od 1. 9. 2019. 
Ing. Navrátilová dále informovala o tom, že město podalo přihlášku k získání Domovníka – 
preventisty. Jedná se o projekt Ministerstva vnitra ČR, do kterého má být pro spolupráci vybráno 
10 obcí. Město bylo Ministerstvem do tohoto pilotního projektu vybráno. Budeme vyhlašovat VŘ na 
pracovníka, který bude spadat pod manažerku prevence kriminality na MP. Spolu s rovinou 
integrační má projekt i rozměr bezpečnostní. Směřuje ke zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku 
v bytových domech a snížení sociálního napětí mezi jejich obyvateli. 
Ing. Navrátilová také informovala o nově vznikajícím spolku Žďárský patriot, se kterým se ve 
čtvrtek uskuteční schůzka k prostorovým požadavkům. 
Po krátké diskuzi navrhla Ing. Ludvíková, že v září se sejde Lokální partnerství, kde budou 
všechny projekty podány a vyhodnoceny. Členové budou pozváni. 
Budeme hledat způsob předávání informací z jednotlivých pracovních skupin. 
 
Komise nehlasovala o žádném usnesení 
 
 
4. Informace z aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb 
 
Ing. Navrátilová informovala o schůzce pracovních skupin komunitního plánování sociálních 
služeb, uvedla, že některé pracovní skupiny byly rozšířeny o nové členy především z řad zástupců 
žďárských škol a neziskových organizací. Seznámila členy komise s termíny projednání v řídící 
skupině, v komisi a v orgánech města. Po krátké diskuzi bylo dohodnuto, že pozvánky na jednání 
pracovních skupin budou zasílány členům komise, aby se v případě zájmu a časových možností 
mohli jednání zúčastnit. 
 
Komise nehlasovala o žádném usnesení 
 
 
5. Různé 
 
o Předseda komise, pan V. Dobrovolný seznámil členy komise s návrhem pana MSc. Zrůsta na 

změnu termínu zasedání komise, a to na čtvrtek na 16 hodinu, namísto stávající středy. Uvedl, 
že pan MSc. Zrůst svůj návrh zdůvodňuje svým pracovním vytížením a ve stávajícím termínu 
se není schopen jednání komise účastnit.  
Po krátké diskuzi se přítomní členové komise jednomyslně shodli na tom, že stávající termín 
zasedání komise je vyhovující a není vhodné jej měnit 
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o Paní Mgr. Nováčková otevřela dopracování hodnotících kritérií dotačního programu pro 
podporu poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, o kterých se hovořilo při 
vyhodnocování dotačního programu.  
Členové komise se shodli na tom, že každý člen pošle svůj návrh na doplnění, popř. změnu a 
pošle ji elektronicky na mail ing. Krábkovi. Ten návrhy a náměty vyhodnotí a připraví do 
jednání komise v září. Pan Dobrovolný v té souvislosti uvedl, že v mnohých městech, např. v 
Brně mají schválenu Základní podporovanou síť sociálních zařízení, kterým poté poskytují 
finanční prostředky. Tento názor sdíleli i jiní členové komise. Pan Dobrovolný k tomuto svolá 
samostatné jednání, kam pozve členy komise, kteří budou mít zájem se na zpracování 
materiálu podílet. Měl by se připravit návrh materiálu pro zářijové jednání komise. Členové 
komise doporučili, aby se tento návrh přednesl i v pracovních skupinách komunitního 
plánování sociálních služeb, aby se k němu členové PS vyjádřili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Petr Krábek 


