
 
 

Zápis 
z 27. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 

ze dne 08. 11. 2017 ve Žďáru nad Sázavou 
 
 

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

Mgr. Lenka Šustrová,  Šárka Vidergotová, Mgr. Radka Čaníková, Mgr. Petra 
Pilná, MUDr. Romana Bělohlávková, PaedDr. Jaroslav Ptáček 

Omluveni:  Mgr. Helena Novotná 
Hosté: Ing. Kateřina Navrátilová, Mgr. Dagmar Pálková 
Doplnění:  Michaela Kremlíková se vzdala svého členství v komisi, novou členkou  
   komise byla jmenována paní Ing. Ilona Komínková 

 
 
Program jednání: 
1. Zahájení  
2. Kontrola usnesení 
3. Preventivní programy Městské policie ve Žďáru nad Sázavou (Mgr. Pálková) 
4. Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb (Ing. Kateřina Navrátilová) 
5. Plán termínů zasedání komise v roce 2018 
6. Různé 
 
 
 
1. Zahájení – předseda, pan Dobrovolný přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 
Dále přivítal hosty zasedání komise – Mgr. Dagmar Pálkovou a Ing. Navrátilovou a požádal členy 
komise o schválení jejích přítomnosti na dnešním jednání.  
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje  přítomnost hostů a jednotlivé body 
programu tak, jak byl navrženo. 
 
Hlasováni: pro:  9  zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
2. Kontrola usnesení 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní navrhuje Radě města Žďáru nad Sázavou 
navýšení částky v projektu Projekt Podpora prorodinné politiky na 150.000,- Kč. 
Ing. Josef Klement k tomuto usnesení dodává, že částka, kterou schválila RM je 100.000,- Kč.  
Dále podává informace ze zastupitelstva města, že byly schváleny dotační programy pro 
provozovatele sociálních služeb a pro spolkovou činnost tak jak je schválila komise, včetně 
navrženého objemu financí a také úprav, kdy žadatelé budou moci do 2 dnů své žádosti  v případě 
že budou vyzváni, doplnit. 
 
 
3. Preventivní programy Městské policie ve Žďáru nad Sázavou (Mgr. Dagmar Pálková) 
 
Paní Mgr. Pálková informovala o projektech situační a sociální prevence. V rámci situační 
prevence byl financován kamerový systém. V rámci sociální prevence jsou financováni asistenti 
prevence, kteří jsou hrazeni částečně z prostředků Úřadu práce ČR a částečně z prostředků 
Městské policie. Od ledna 2018 budou všichni asistenti prevence ( nyní v počtu 4 osob) hrazeni 
z projektu z koordinovaného přístupu (podán ve spolupráci Městské policie a Města ZR - Ing. 
Navrátilová). 
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Asistenti prevence působí ve vyloučené lokalitě, dohlíží tam, působí preventivně, na začátku 
měsíce asistují na ÚP, kdy si osoby převážně nepřizpůsobivé chodí žádat o dávky hmotné nouze a 
občas zde dochází ke konfliktním situacím (žadatelé jsou pod vlivem návykových látek apod.). 
V případě potřeby doprovází děti do škol, asistují na dětském dopravním hřišti. Nově obcházejí 
hřbitovy a působí také v rámci větších akcí, které město pořádá. Dříve sídlili na Azylovém domě, 
prostor ale již nevyhovoval, tak nyní sídlí ve svobodárně č. 2. 
Příměstský tábor byl organizován ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě (Ječmínek, 
Esko, Sociálně aktivizační služby,..). Tábora se zúčastnilo 16 dětí ze sociálně slabých rodin. 
Projekt byl úspěšný a Městská policie by ho ráda zopakovala v roce 2018. 
Forenzní označování kol běží aktuálně. Je takto označeno kolem 150 kol. Na projekt přispívá 
Ministerstvo vnitra. 
Bezpečnostní asistenti působí nyní v počtu 6-ti osob. Asistují u frekventovaných dopravních 
přechodů pro chodce. Stále se další osoby na tyto dobrovolné pozice hledají. 
Dýchej je divadelní představení s tématikou šikany. Je to projekt, který Městská policie realizovala 
v letošním roce pro žáky 9. tříd ZŠ. V rámci divadelního představení jsou k dispozici na místě 
odborníci z různých institucí, kteří mohou dětem poradit a zodpovídat případné dotazy. 
Domovník preventista je projekt, který se chystá pro rok 2018. V současné chvíli probíhá 
výběrové řízení, prozatím neúspěšně, neboť za práci bylo možné nabídnout pouze minimální 
mzdu. Nyní by se mzda měla o něco málo zvednout. Domovník bude dohlížet na technické věci ve 
svěřených objektech, hlídat drobné opravy, sám by měl být schopen malé opravy provádět. Na 
pozici domovníka preventisty by měla dané osoba působit po dobu 2 let.  
 
Diskuse ohledně příspěvků paní Pálkové. Pan Filip se ptá, jakým způsobem působí asistenti u 
škol, kdy mladiství často kouří. Paní Pálková uvádí, že 5 metrů od budovy školy je ochranná zóna 
(pozemek školy), kde děti ze zákona nesmí kouřit, ale často to děti vědí a stávají těsně za touto 
hranicí. Díky působení asistentů si ale dávají tito kuřáci trochu větší pozor, tzn. že to zde svůj 
preventivní účel plní. Pan Dobrovolný se ptá na systém služeb a pracovní dobu. Ta je od 6:00 do 
14:30, druhá směna nastupuje od 12:00 do 21:00. Působí převážně v lokalitě ZR3, chodí i n ZR6, 
Klafar, Farčata, V Úvoze a kde je dále potřeba. Např. nyní začínají chodit i k větším obchodním 
domům (nákupy vánočních dárků,…). Zastupitelnost je řešena dle aktuální situace. Ženy chodí 
vždy ve dvojici. Spolupracují i s panem Kovaříkem a jeho skupinou lidí, kteří jsou zaměstnáni u 
Města na veřejně prospěšné práce. 
Pan Dobrovolný pochválil práci paní Pálkové, díky které se projekty realizují. Ing. Josef Klement se 
k tomuto připojuje a současně zmiňuje důležitost spolupráce města prostřednictvím 
koordinovaného přístupu a projektů, díky nimž se mohou dané oblasti financovat. 
 
Usnesení: 
V tomto bodě programu komise nepřijala žádné usnesení.  
 
 
4. Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS, Ing. Navrátilová) 
 
Ing. Kateřina Navrátilová představila v krátkosti Komunitního plánu sociálních služeb města Žďár 
nad Sázavou pro období 2018 - 2020 (viz. přílohy zápisu). 
 
Novinkou komunitního plánu je vytvoření „sítě“ poskytovatelů, kteří svým zasíťováním mohou 
žádat o financování v rámci vyhlašovaných dotačních programů města. Pokud by se objevila 
služba, která v síti není, pak by se sešla pracovní skupina dané oblasti, která by rozhodovala o 
možnostech této služby čerpat dotace. 
Ing. Navrátilová představila také novinky v rámci jednotlivých pracovních skupin. V některých 
pracovních skupinách došlo k výměně členů. 
Ve strategické části Ing. Navrátilová uvádí, že během roku 2018 by mělo dojít ke spuštění portálu 
prorodinných, sociálních a zdravotních služeb města. Nově jsou do komunitního plánu zahrnuty 
informace o možnostech dobrovolnictví v rámci města. Městu chybí analýza sociálních potřeb, což 
by bylo v budoucnosti potřeba řešit.  
Dalšími novinkami v rámci KPSS je podpora certifikovaných preventivních programů na školách. 
Dalším cílem je zřízení sociálního zařízení (toalety) na Euroklíč pro zdravotně-postižené občany.  
Nově je do KPSS zahrnut seznam institucí, které řeší psychologickou a psychiatrickou péči pro 
děti. 
MUDr. Bělohlávková zmiňuje potřebu zřízení krizového bytu dříve než v roce 2020. 
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Ing. Klement uvádí, že počet městských bytů je aktuálně velmi nízký. Město se nyní snaží bytový 
fond postupně rozšiřovat a stávající byty rekonstruovat. Je to situace, která bude i v budoucnosti 
prioritou. 
Jednotlivé změny v jednotlivých pracovních skupinách jsou podrobně popsány v kmenovém 
dokumentu, který je přílohou tohoto zápisu. 
 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní navrhuje Radě města Žďáru nad Sázavou 
schválení Komunitního plánu sociálních sociálních služeb pro období 2018 – 2020. 
 
Hlasováni: pro:  7  zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
5. Plán termínů zasedání komise pro rok 2018 
 
Pan Dobrovolný navrhuje termíny dle zvyklosti (každá 2. středa v měsíci), budou poslány v zápisu 
z dnešního jednání. Členové komise navrhují, aby se některá jednání komise uskutečnila 
v zařízeních, která by chtěli navštívit. 
 
Termíny komise pro rok 2018: 
 
10.1.2018 
14.2. 
14.3. 
11.4. 
9.5. 
13.6. 
12.9. 
10.10. 
14.11.  
 
Termín lednové komise bude 10.1.2018 pravděpodobně na Stacíku. 
 
Usnesení: 
V tomto bodě programu komise nepřijala žádné usnesení.  
 
 
6. Různé 
 
Pan Dobrovolný k tomuto bodu pouze uvádí, že dnešní zasedání je v tomto roce poslední. 
Členům komise poděkoval za dosavadní odvedenou práci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Pilná 


