
 
 

 
Zápis 

z 28. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 10. 1. 2018 ve Žďáru nad Sázavou, která se konala v prostorách Stacíku 

 
 

Garant komise:  Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: Václav Dobrovolný 
Přítomni:  Václav Dobrovolný, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Radka Čaníková, 

David Filip, Mgr. Petra Nováčková, Mgr. Helena Novotná, ing. Ilona 
Komínková, Mgr. Lenka Šustrová, Šárka Vidergotová, MSc. Michal Hubert 
Zrůst 

Omluveni:  PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Josef Klement, Mgr. Petra Pilná 
Hosté: Ing. Petr Krábek, Dagmar Pálková 
 

 
Program jednání: 
1. Zahájení  
2. Kontrola usnesení 
3. Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou pro rok 2018 
4. Podpora programů prevence kriminality (obnova kamerových bodů, financování příměstského 

tábora, forenzní značení kol, financování akce „Dýchej“) 
5. Krizové bydlení ve Žďáře nad Sázavou  
6. Vyhodnocení činnosti komise v roce 2017 a plán činnosti komise na rok 2018 
7. Různé  
 
Před jednáním komise se uskutečnila prohlídka prostorů Stacíku s komentářem vedoucího 
Stacíku, pana Jaroslava Krále. Členové komise byli seznámeni s cílovou skupinou, s posláním 
Stacíku a konkrétními programy, které Stacík realizuje. Byli také seznámeni se způsobem 
komunikace s rodiči a jinými rodinnými příslušníky klientů Stacíku. Členové komise vyslovili 
poděkování pracovníkům Stacíku za jejich práci. Členové komise vyslovili názor, že je prostory i 
nabídka činnosti Stacíku mile překvapily. 
 
1. Zahájení – po prohlídce prostor Stacíku předseda, pan Dobrovolný přivítal přítomné a seznámil 
je s programem jednání. Nikdo nenavrhnul žádnou změnu programu.  
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program komise tak, jak byl navržen. 
 
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 
 
2. Kontrola usnesení 
V. Dobrovolný provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání komise, úkoly byly splněny. 
Komunitní plán sociálních služeb byl schválen na jednání zastupitelstva města v prosinci 2017. 
 
 
3. Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou pro rok 2018 
V. Dobrovolný přivítal na jednání komise paní Dagmar Pálkovou, preventistku města a Ing. Petra 
Krábka, vedoucího sociálního odboru 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 přítomni paní 
Dagmar Pálková, preventistka města a pan Ing. Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru. 
 
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 
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Paní Pálková seznámila členy komise navrhovaným Plánem prevence kriminality města Žďáru nad 
Sázavou pro rok 2018, který členové komise obdrželi v předstihu před jednáním. Plán prevence 
kriminality se každoročně aktualizuje, podle toho, co se již podařilo vyřešit a jaké nové potřeby se 
objevily. Plán prevence kriminality má tři cíle a vždy několik priorit, na která navazují příslušná 
opatření. 
 
Cíl č. 1  
Snižování míry a závažnosti protiprávního jednání a zvyšování pocitu bezpečí občanů města 
 
Priority  
1.1. zaměřit se na snížení nápadu protiprávního jednání v oblasti veřejného pořádku, majetku a 
protiprávního jednání souvisejícího s užíváním návykových látek na veřejnosti, 
1.2. udržení a další rozšiřování nástrojů situační a sociální prevence, 
1.3. pokračovat v pravidelných osvětových a preventivních programech a přednáškách pro 
školy a veřejnost, 
1.4. vytvářet podmínky pro práci s oběťmi a pachateli protiprávního jednání, 
1.5. omezení pohybu bezdomovců pod vlivem alkoholu na veřejných prostranstvích. 
 
Cíl č. 2  
Snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých, rodin ohrožených kriminálním 
chováním, komunit, nebo jejich ochrana  
 
Priority 
2.1. snížit výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, 
2.2. zaměřit se na sociální práci s rodinami ohroženými rizikovým chováním člena rodiny, 
2.3. spolupráce s neziskovými organizacemi působícími ve městě, 
2.4. udržet rozsah stávajících sociálních služeb ve městě, 
2.5. podpora terénní sociální práce v rizikové lokalitě zaměřené zejména na věkovou skupinu 
mladistvých, 
2.6. podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. 
 
Cíl č. 3 
Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality 
 
Priorita 
3.1 zajistit efektivní spolupráci a podporovat činnost zainteresovaných subjektů ve městě 
 
Paní Pálková uvedla, že tento materiál předloží k projednání radě města dne 29. 1. 2018 

Hovořilo se také o nedostatku odborníků psychologů a zejména psychiatrů pro děti. Úvazky byly 
vyjednané, ale nepodařilo se najít odborníka. Byl také sdělen fakt, že uvedení odborníci uvádějí, že 
mnohdy řeší případy opakovaně a neefektivně, protože k nim buď byly nějakou institucí děti 
poslány, nebo je přivedly rodiče ve snaze řešit problém, který není. Potom ale není kapacita na 
akutní a naléhavé případy. Členové komise se shodli, že tuto oblast není možné ze strany komise 
ovlivnit. 

Určitým řešením mohl být dříve propagovaný model Center duševního zdraví, který byl ale 
pozastaven. 

Členové komise se shodli, že je plán prevence poměrně široký a doporučili k jednotlivým 
opatřením doplnit garanty těchto opatření. Toto bude dopracováno před projednáním v radě 
města. 

Byl zde také návrh při preventivních opatřeních na omezení kouření osob mladších 18 let, aby 
město zvážilo ukončení pronájmu pozemku pro provoz stánku s tabákem před budovou polikliniky. 
Studenti z průmyslové školy zde mají možnost snadného nákupu tabákových výrobků a cigaret. 
Členové komise jsou přesvědčeni, že nedochází k prodeji tabákových výrobků osobám mladším 
18 let. Tabákové výrobky tyto osoby mohou získat od svých starších spolužáků.  

Na dotaz, zda je možné, aby v mimořádných situacích asistenti prevence kriminality dovedli dítě 
z domu do školy, bylo paní Pálkovou sděleno, že ano. Je nutné řešit individuálně tyto situace přes 
jejich mentora.  
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Bylo schváleno usnesení k plánu prevence kriminality. 

    
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit Plán prevence 
kriminality města Žďáru nad Sázavou pro rok 2018. 
 
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
4. Podpora programů prevence kriminality (obnova kamerových bodů, financování 
příměstského tábora, forenzní značení kol, financování akce „Dýchej“) 
Paní Pálková seznámila členy komise projekty, které připravuje MP k podání do různých dotačních 
programů. 
Jedná se o tyto aktivity a programy. 
 
Dotační tituly z Kraje Vysočina 

Program prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2018  - budeme podávat projekt ze 
situační prevence Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou. Půjde o obnovu kamerových bodů č. 
6 (ulice Brodská) a 10. (ulice Žižkova). Stejně jako v loňském roce bude možné čerpat dotaci ve 
výši 200 000 Kč. Opět půjde o nahrazení analogového přenosu dat za digitální pomocí optického 
kabelu u kamery na ulici Brodská a modernizaci kamery na ulici Žižkova, jejíž technologie je 
zastaralá.  

Agenda 21 a Zdraví 2020 – preventivní program „Dýchej“. V loňském roce bylo z tohoto titulu 
zrealizováno 12 divadelních představení pro třídní kolektivy žáků osmých a devátých tříd a kvarty 
Gymnázia v období březen – červen 2017. Celkem přišlo 251 žáků, kteří měli možnost být součástí 
představení, zjistit odpovědi na otázky, které je zajímaly v souvislosti s prožitým příběhem, zvrátit 
vybranou situaci ve prospěch obou hlavních hrdinek. Na otázky jim odpovídaly přímo postavy 
příběhu a také přítomní odborníci z oblasti práva, sociálních věcí, školství. Na podzim byla 
zrealizována ještě mimo dotační titul další 4 představení (80 žáků) a to z prostředků městské 
policie z finančních prostředků na prevenci kriminality. Řeší sociálně patologické jevy mládeže.  

Z tohoto titulu budeme žádat o finanční prostředky na „Sovičku“ projekt, který je určen zejména 
pro rodiny s dětmi do 10 let. Projektem apelujeme na ochranu životního prostředí (třídění odpadu, 
ochrana rostlin a živočichů v přírodě), bezpečného chování v přírodě (předcházení úrazů na vodě, 
v lese, při setkání se zvířaty, ohleduplnosti (respektování pravidel – piktogramy v chráněných 
oblastech) a pomoci sobě navzájem (základy první pomoci). Akce je doplněna dílničkami s 
podzimní tematikou, protože jde o pravidelně realizovanou akci v září.   

Třetím projektem bude Den dětí MŠ s městskou policií. Tímto setkáním je na DDH uzavřena 
celoroční naše práce preventistů MP v mateřských školkách, kdy se setkáváme v jednotlivých 
třídách zejména s předškoláky. Probíráme bezpečné chování na ulici, při sportech, učíme se 
základní pravidla při jízdě na kole na DDH, značky a pravidla, bezpečnému chování při setkání se 
zvířátky, cizími lidmi, při jízdě hromadnou dopravou. Své znalosti a dovednosti pak předvedou v 
osmi soutěžních disciplínách, za které pak obdrží drobné odměny. Protože nám při organizaci 
pomáhají hoši z výchovného ústavu, je to i pro ně taková drobná terapie, neboť jsou nápomocni 
těm nejmenším při dovednostní disciplíně jízda po DDH. 

MV ČR 

Program prevence kriminality na rok 2018 – Forenzní značení kol 
Na základě zkušeností z roku 2017, bychom rádi pokračovali v označování jízdních kol syntetickou 
DNA. Za uplynulý rok jsme označili celkem 202 kol a vozíků. Po Vánocích se ozval další zájemce a 
z loňského roku máme také několik dotazů, zda bude možné využít i letos tuto ochrannou metodu. 
Počítáme, že bychom mohli s kolegou označit alespoň 100 dalších kol. Určitě k tomu přibydou i 
kompenzační pomůcky, protože víme, že si spoluobčané budou pořizovat nové a proto nevyužili 
loňské nabídky. I letos platí, že dotace bude poskytnuta ve výši 90% z dotačního titulu.  

Příměstský tábor 
Po zkušenostech s loňským táborem, bychom rádi pokračovali i letos. Dětem se aktivity líbily, 
zaznělo, že by klidně pokračovaly i další týden. Během realizace tábora se celkem intenzivně 
řešila otázka rasové nesnášenlivosti, se kterou jsme u dětí z velmi podobných sociálních poměrů 
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původně nepočítali. Vzhledem k rozdílným příjmům rodičů dětí, nelze ani letos předpokládat, že by 
děti měly možnost trávit prázdniny mimo místo bydliště. Vzhledem k početnosti sourozenců, kteří 
mezi sebou mají malý věkový rozdíl, nelze vybrat jednoho, který by se tábora účastnil, a rodiče mu 
pobyt zaplatili. Proto budeme žádat o příspěvek na dítě bez finanční spoluúčasti a dostanou 
možnost všichni, kdo splní věkovou hranici 7 – 11 let. Opět zkušenost z loňska, kdy se do jakékoliv 
aktivity aktivně zapojovaly mladší děti, starší měly spoustu výhrad.  

Programy budou realizovány městskou policií, kromě příměstského tábora, který může zajistit 
pouze organizace, jejíž pracovníci mají pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, tedy 
formou nákupu služby.  

Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit podání projektů 
na aktivity: obnova kamerových bodů, financování příměstského tábora, forenzní značení kol, 
financování akce „Dýchej“, „Sovička“ a „Den dětí MŠ s městskou policií“). 
 
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
5. Krizové bydlení ve Žďáře nad Sázavou 
Ing. Krábek seznámil členy komise s materiálem do rady města ke krizovému bydlení, které by 
mělo řešit mimořádné životní situace občanů města Žďáru nad Sázavou dle jasných kritérií. 
 
Město Žďár nad Sázavou chce řešit situaci svých občanů, kteří se ocitli v nenadálé životní situaci. 
Občanům města Žďáru nad Sázavou může být poskytnuto krizové ubytování v pokoji Hotelového 
domu Morava, pokud se ocitli v nenadálé životní situaci, jako např.: 

 požár ve stávajícím obydlí 

 zatopené obydlí po záplavách, povodních 

 poškození obydlí díky povětrnostním vlivům (při silném větru, bouřce, krupobití apod.) 

 výbuch plynu ve stávajícím bytě či bytovém domě 

 technická havárie, která znemožní dočasně užívat stávající obydlí 

 domácí násilí 

 náhlá ztráta bydlení rodiny s dětmi, ne vlastní vinou, apod. 

 ostatní případy dle rozhodnutí rady města 

Podmínkou pro poskytnutí krizového pokoje je fakt, že nenadálá událost způsobila, že stávající 
bydlení nemůže žadatel pro jeho značné poškození užívat.  

Občané užívající krizový pokoj budou spolupracovat se sociálním pracovníkem, aby měli partnera 
pro řešení jejich krizové životní situace. 

Krizový pokoj bude občanům města Žďáru nad Sázavou poskytnut bezplatně na minimální 
nezbytně nutnou dobu. Nejdéle však na dobu 3 měsíců. Tato doba nemůže být prodloužena.  

Členové komise vylovili názor, že bobře, že se tato forma pomoci občanům města může 
nabídnout. Na otázku, s kolika případy se město v poslední době setkalo, bylo odpovězeno, že se 
řešily dva případy za minulý rok. Dá se však předpokládat, že se počet zvýší. Na konci roku se 
situace vyhodnotí a předloží do komise. 

Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit materiál Krizové 
bydlení ve Žďáře nad Sázavou. 
 
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 
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6. Vyhodnocení činnosti komise v roce 2017 a plán činnosti komise na rok 2018 
Předseda komise, pan Dobrovolný navrhl členům komise, že má zpracované vyhodnocení činnosti 
komise, které e-mailem zašle členům komise k prostudování a doplnění. Dále je požádal o 
přípravu plánu činnosti komise na příští zasedání komise. 
Členové s tímto návrhem souhlasili vzhledem k pokročilé večerní hodině. 
Komise v této věci nenavrhla žádné usnesení.    
 
7. Různé 
 
o Ing. Krábek seznámil členy komise s tím, že od 2. Ledna nastoupily k sociálním službám dvě 

terénní pracovnice, které se budou pohybovat ve vyloučené lokalitě. Jedná se o projekt 
koncepce bydlení a jeho ověřování. Dá, že byl vybrán domovník – preventista, který nastoupí 
16. 1. 2018. Vedení města tyto pracovníky představí dne 16. 1. 2018 v lokalitě. 
Vyslovil přesvědčení, že obě činnosti budou ku prospěchu soužití občanů. 
 
 

o Ing. Krábek navrhnul možný harmonogram vyhodnocování dotačních programů v sociální 
oblasti. 
Dotační program Podpora spolkové činnosti v oblast sociální a zdravotní 2018 má uzávěrku 
31. 1. 2018, proto rozdělení žadatelů se provede na únorovém zasedání komise. Vyhodnocení 
členové komise provedou na březnovém zasedání komise. Na tomto zasedání si rozdělí 
žádosti z dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb. 
Vyhodnocení těchto žádostí členové komise provedou na zasedání v dubnu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Petr Krábek 
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Plán prevence kriminality Města Žďáru nad Sázavou na rok 
2018 

 

Plán prevence kriminality města vychází ze Strategického plánu prevence kriminality města 

Žďáru nad Sázavou na období 2016-2020. Dále svými cíli naplňuje opatření Strategického 

plánu sociálního začleňování, Strategického plánu rozvoje města a Komunitního plánu 

sociálních služeb. 

Cíl č. 1  

Snižování míry a závažnosti protiprávního jednání a zvyšování pocitu bezpečí občanů 

města 

 

Priority  

1.1. zaměřit se na snížení nápadu protiprávního jednání v oblasti veřejného pořádku, 

majetku a protiprávního jednání souvisejícího s užíváním návykových látek na 

veřejnosti, 

1.2. udržení a další rozšiřování nástrojů situační a sociální prevence, 

1.3. pokračovat v pravidelných osvětových a preventivních programech a 

přednáškách pro školy a veřejnost, 

1.4. vytvářet podmínky pro práci s oběťmi a pachateli protiprávního jednání, 

1.5. omezení pohybu bezdomovců pod vlivem alkoholu na veřejných prostranstvích. 

 

Opatření 

-  využít pozici domovníka preventisty k naplňování priority 1.1. 

- zachovat, případně rozšířit činnost bezpečnostních asistentů  

- pokračovat v modernizaci stávajících kamerových bodů – aktuálně bod č. 6 a 10 v rámci 

MKDS 

- zpracovat plán obnovy MKDS do roku 2020 

- využití pozice asistentů prevence kriminality k naplňování priority 1.1. 

- podpora činnosti stávající poradny pro oběti trestných činů při PMS středisko Žďár nad 

Sázavou,  

- pokračování v přednáškové preventivní činnosti pro seniory v rámci Senior pointu, 

Family pointu a rodinných center, 

- využití dotačních titulů z oblasti situační prevence (forenzní značení kol a 

kompenzačních pomůcek), 

- zvýšit informovanost občanů o preventivních aktivitách a opatřeních prostřednictvím 

tisku (Žďárský zpravodaj) a umístěním informací na webových stránkách města, 

- vytvoření podmínek a služeb pro ohrožené skupiny obyvatel (přemístění AD pro muže, 

zřízení noclehárny, efektivní využívání o patření trestu obecně prospěšných prací pro 

město, zvýšení zaměstnanosti ohrožených skupin) 

-  provádět pravidelné návštěvy osob bez domova v místech jejich aktuálního pobytu 

Denní centrum + terénní práce při Spektru 

 

 

    

 Garant opatření: Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s participujícími subjekty 
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Cíl č. 2  

Snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých, rodin ohrožených 

kriminálním chováním, komunit, nebo jejich ochrana  

 

Priorita 

2.1. snížit výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, 

2.2. zaměřit se na sociální práci s rodinami ohroženými rizikovým chováním člena 

rodiny, 

2.3. spolupráce s neziskovými organizacemi působícími ve městě, 

2.4. udržet rozsah stávajících sociálních služeb ve městě, 

2.5. podpora terénní sociální práce v rizikové lokalitě zaměřené zejména na věkovou 

skupinu mladistvých, 

2.6. podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

 

Opatření  

- využít možností dotačních programů MV, MPSV, ÚV, dotační programy města, 

- aktivní činnost Týmu pro mládež při PMS Žďár nad Sázavou, 

- využívání probačního programu pro mladistvé a podpora dlouhodobé návaznosti 

programu, 

- využití potenciálu pracovních skupin – pracovní skupina pro řešení sociálně-

patologických jevů, komise zdravotních, sociálních a prorodinných aktivit, pracovní 

skupiny komunitního plánu sociálních služeb, 

- pokračovat v preventivních akcích zaměřených na sociálně patologické jevy dětí a 

mládeže (kouření, požívání alkoholu, veřejný pořádek, záškoláctví…) ve vytipovaných 

lokalitách města, 

- využití dotačního titulu na zajištění příměstského tábora zaměřeného na prevenci  

kriminality dětí, 

- využití terénního programu pro děti a dospělé ve vyloučené lokalitě, 

- podpora programů primární prevence ve školách 

- podpora konání preventivních akcí neziskových organizací ve městě 

- aktivizace a propagace dobrovolnictví ve městě 

 

Garant opatření: Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s participujícími subjekty 

 

 

Cíl č. 3 

Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality 

 

Priorita 

3.1 zajistit efektivní spolupráci a podporovat činnost zainteresovaných subjektů ve městě  

Opatření 

- využívání a naplňování plánu prevence kriminality pro rok 2018,  

- zaměřit se na mapování rizikových míst,  

- zajistit součinnost bezpečnostních složek při zabezpečení veřejného pořádku, ochrany 

majetku a provádět preventivní aktivity zaměřené na podávání návykových látek 

nezletilým osobám na území města, 

- pravidelné vyhodnocování bezpečnostní situace ve městě, stanovení priorit činností 

v oblasti prevence kriminality, 

- pravidelná roční aktualizace plánu prevence kriminality včetně vyhodnocení naplnění 

plánu za předešlý rok, 

- vytvoření pracovní náplně manažera prevence kriminality, stanovení kompetenci manažera, 
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pravidelné vzdělávání, 

- využití potenciálu pracovních skupin – pracovní skupina pro řešení sociálně-      

patologických jevů, komise zdravotních, sociálních a prorodinných aktivit a Týmu pro 

mládež, 

- získat odborníka v oboru dětské psychiatrie, rozšíření nabídky psychologické péče pro 

rodiny, děti a mládež, 

- aktualizace Koncepce města Žďáru nad Sázavou pro oblast závislostí do roku 2020, 

- vytvořit program prevence kriminality pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním 

postižením, 

- vytvoření webového portálu sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města, 

- využití Žďárského zpravodaje pro propagaci sociálních, zdravotních a prorodinných 

služeb města a pro informovanost občanů o plánovaných aktivitách. 

 

Garant opatření: Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s participujícími subjekty 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 1. 2018 

Realizační tým: Dagmar Pálková, Mgr. Petra Štohanzlová, Ing. Kateřina Navrátilová, Ing. Petr 
Krábek 

 

Za město Žďár nad Sázavou: Ing. Josef Klement, místostarosta města 


