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Zápis 
z 33. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní  

ze dne 12. 9. 2018 ve Žďáru nad Sázavou 

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

Michal Hubert Zrůst, MSc., Mgr. Helena Novotná, Mgr. Lenka Šustrová, 
PaedDr. Jaroslav Ptáček, Šárka Vidergotová, 

Omluveni:  David Filip, Ing. Ilona Komínková, Mgr. Radka Čaníková 
Hosté:   Ing. Petr Krábek 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Dotační programy v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2019 (V. Dobrovolný, Ing. Krábek) 
3. Zhodnocení činnosti Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní (V. Dobrovolný) 
4. Různé 

 

1. Zahájení – předseda, V. Dobrovolný přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Nikdo 
neměl návrh na změnu a doplnění programu. Dále přivítal na jednání komise ing. Krábka. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program jednání komise tak, jak byl 
navržen. 
 
Hlasováni: pro: 7 zdržel se: 0, proti: 0 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní souhlasí, aby na jednání komise byl přítomen pan 
Ing. Petr Krábek. 
 
Hlasováni: pro: 7 zdržel se: 0, proti: 0 

 

 
2. Dotační programy v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2019 
Předseda V. Dobrovolný představil přítomným návrh výzvy dotačního programu „Dotace pro 
poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2019“ a Kritérií 
hodnocení podaných žádostí tohoto dotačního programu. Členové komise doplnili a upravili návrh 
výzvy dotačního programu i kritérií hodnocení a schválili toto usnesení. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města vyhlásit dotační program 
„Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 
2019“, v upraveném znění. 
 
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 
 
Předseda V. Dobrovolný dále představil přítomným návrh výzvy dotačního programu „Dotace pro 
podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2019“ a Kritérií hodnocení podaných 
žádostí tohoto dotačního programu. Členové komise opět doplnili a upravili návrh výzvy dotačního 
programu i kritérií hodnocení a schválili toto usnesení. 
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Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města vyhlásit dotační program 
„Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2019“, v upraveném znění. 
 
Hlasováni: pro: 8 zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
Předseda V. Dobrovolný představil přítomným třetí návrh výzvy dotačního programu, na kterém se 
dohodli na svém červnovém zasedání komise a schválili toto usnesení.  
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje RM vyhlásit v roce 2019 nový dotační 
program pro organizace poskytující registrovanou sociální službu, které zajišťují péči o občany 
Žďáru nad Sázavou mimo území města s alokací 50.000,- Kč. Součástí vyhlášeného dotačního 
programu musí být přesné vymezení žadatele. Dotace bude poskytnuta pouze v návaznosti na 
vyčíslení nákladů na péči o daného konkrétního klienta, které nelze pokrýt ve městě dostupnými 
službami. 
 
Uvedl, že se jedná o nový dotační program, ve kterém mohou žádat poskytovatelé registrovaných 
služeb, kteří poskytují sociální službu občanům našeho města mimo území města Žďáru nad 
Sázavou. Název dotačního programu zní „Dotace pro poskytovatele sociálních služeb mimo území 
města Žďáru nad Sázavou 2019“a Kritérií hodnocení podaných žádostí tohoto dotačního 
programu. Členové komise doplnili a upravili návrh výzvy dotačního programu i kritérií hodnocení a 
schválili toto usnesení. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města vyhlásit dotační program 
„Dotace pro poskytovatele sociálních služeb mimo území města Žďáru nad Sázavou 2019“, 
v upraveném znění. 
 
Hlasováni: pro: 7 zdržel se: 1, proti: 0 
 
 
3. Zhodnocení činnosti Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní. 
Předseda V. Dobrovolný provedl hodnocení činnosti komise. Jednalo se o naplňování plánů 
komunitního plánu sociálních služeb, oblast bezpečnosti, oblast zaměstnání, oblast sociálních 
služeb. Konkrétní vyhodnocení plánu činnosti je v příloze zápisu. Předseda V. Dobrovolný 
poděkoval všem členům komise za jejich práci, sdělil, že si jejich práce váží, že docházka byla 
nadstandartní. Komise byla vždy usnášení schopná, panovala tvůrčí a přátelská atmosféra. 
Poděkoval členům komise za jejich návrhy, podněty i za to, že i přes někdy rozdílné názory se 
dokázali shodnout na řešení a že se vůči sobě chovali slušně. 
Poděkoval také garantovi komise Ing. Klementovi, za jeho účast, za jeho návrhy a podněty a 
přenos informací z komise do úřadu a na jednání do rady města a zastupitelstva města. Za toto 
poděkovali i paní MUDr. Bělohlávkové, poděkoval i pracovníkům sociálního odboru a zvláště pak 
jejich vedoucímu, Ing. Krábkovi za přínos v komisi. 
Místostarosta Ing. Klement se připojil s poděkováním všem členům komise za jejich práci a za vše, 
co se podařilo v komisi projednat. Poděkoval za čas, který městu svou přítomností v komisi 
věnovali.  
Ing. Krábek poděkoval také všem členům komise, zejména předsedovi, za věcné vedení a dobrou 
přípravu, panu místostarostovi Ing. Klementovi a paní MUDr. Bělohlávkové za přenos informací do 
orgánů města. 
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4. Různé: 
Mgr. Nováčková informovala o kampani Centra primární prevence Spektrum, která se nazývá 
„Nezavírej oči“ a je zaměřena na žáky škol a jejich rodiče. Na školách se čím dál častěji nacházejí 
návykové látky, což je hlavním tématem této kampaně. Tato kampaň má za cíl, aby se o této 
problematice mluvilo, jak ve školách, tak v rodinách a že je potřeba situaci brát takovou jaká je, 
řešit ji a neschovávat se před ní.  
MUDr. Bělohlávková poděkovala za tuto aktivitu, neboť se s touto problematikou setkává i jako 
pediatr a setkává se s tím, že jak děti a mládež, tak jejich rodiče nejsou na tuto věc připraveni. Je 
potřebné je v této oblasti edukovat a požádala Mgr. Nováčkovou o distribuci letáčků do čekáren 
ordinací lékařů. Upozornila také na to, že v nemocnici Nové Město na Moravě není forenzně 
akreditovaná laboratoř na provádění testů na návykové látky. O žádné akreditované neví.  
PaedDr. Ptáček se také připojil ke kladnému hodnocení kampaně „Nezavírej oči“, sdělil, že 
centrum prevence pracuje s dětmi i rodiči velmi dobře a má s nimi lepší a neformálnější vztahy. 
Škola v této oblasti má menší kompetence a možnosti. Upozornil na další problémy mezi dětmi a 
to je sebepoškozování a nárůst psychických problémů u dětí. 
 
Mgr. Nováčková vznesla dotaz, jak je to s novým „domovem se zvláštním režimem“, který se má 
stavět na Komenského ulici. Ing. Krábek odpověděl, že při jednání s krajem Vysočina bylo 
sděleno, že společnost, která má tento domov stavět pravděpodobně ustoupí od rekonstrukce 
objektu, že chce stavět nový moderní Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Do 
konce roku by měla probíhat další jednání. Tuto informaci také potvrdil místostarosta Ing. Klement, 
který jednal se zástupci firmy a krajem Vysočina.  
MUDr. Bělohlávková informovala členy komise o aktivitách pana Hese ve věci zřízení Babyboxu ve 
Žďáře nad Sázavou. Má informaci, že pan Hes jedná v současné době se sborem dobrovolných 
hasičů. Ing. Krábek sdělil, že jednal s panem Hesem, který projednával možnost zřízení 
v Azylovém době pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, zde však nedošlo k dohodě. Pan Hess při 
tom sdělil, že bude hledat další možná řešení, protože považuje naše město jako vhodné pro 
zřízení Babyboxu.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Krábek 
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