
Zápis 

z 1. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 

ze dne 9. 1. 2019 ve Žďáru nad Sázavou, která se konala v prostorách Spektra 

 

Garant komise: Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: David Filip, DiS. 
Přítomni: David Filip, DiS., Veronika Dobrovolná, Václav Dobrovolný, Mgr. Ivona 

Králová, Mgr. Tomáš Mahel, Pavel Novák, Mgr. Josef Soukal, 
Mgr. Michaela Šinkorová, Mgr. Kristýna Junková 

Omluveni: 
Hosté: Ing. Petr Krábek 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Představení členů komise a nutné administrativní úkony  

3. Seznámení se s dotačními programy Dotace pro poskytovatele sociálních 

a zdravotních služeb 2019 a Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální 

a zdravotní oblasti 2019  

4. Tvorba plánu činnosti komise na období 2018-2022 

 
1., 2. Zahájení a představení členů komise a nutné administrativní úkony 
 
Předseda komise David Filip, DiS. přivítal všechny přítomné. Vyzval jednotlivé členy, aby se 
představili a řekli, o jakou oblast mají zájem. 

 
David Filip, DiS. – oblast sociálně-patologických jevů, cílová skupina děti a mládež 
Veronika Dobrovolná – působila v kulturní komisi, v sociální oblasti pracovala, 

prorodinné aktivity 
Ing. Josef Klement – garant komise 
Mgr. Tomáš Mahel – prorodinné aktivity, řešení sociálně-patologických jevů 
Pavel Novák – i člen sportovní komise, senioři, lidé s handicapem, sociální a 

zdravotní zařízení 
Václav Dobrovolný – bývalý předseda komise, rád by pokračoval v započaté práci 
Mgr. Ivona Králová – chtěla by mít obrázek ze všech oblastí 
Josef Soukal – rizikové chování, soc. věci, adiktologie, školství 
Mgr. Michaela Šinkorová – zejména oblast prorodinných aktivit 
Ing. Petr Krábek – sociální odbor, host  
Mgr. Kristýna Junková – tajemnice komise 
 

 
Informace o prezenčních listinách, smlouvách a informovaném souhlasu se zpracováním 
osobních údajů. Členové komise se dohodli na zveřejnění své emailové adresy na stránkách 
města. P. Dobrovolný informoval, že zápis z komise je zveřejněn na webu města. 
Proběhla diskuse nad termíny komise, nakonec je schválena první středa v měsíci. 
Poděkovaní pana Ing. Klementa panu Dobrovolnému za vedení komise v minulém období. 
Návrh pozvat Ing. Kateřinu Navrátilovou jako hosta na příští jednání komise ke Komunitnímu 
plánu sociálních služeb a Strategickému plánu sociálního začleňování. Seznámení 
přítomných s programem jednání komise a jeho odsouhlasení.  
 



Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program jednání komise tak, jak 
byl navržen a současně schvaluje přítomnost Ing. Petra Krábka na jednání komise. 
Současně také schvaluje pozvání Ing. Kateřiny Navrátilové na příští jednání komise. 
 
Hlasování:  pro: 9,  zdržel se: 0,  proti: 0 
 
 
3. Představení výzev dotačních programů v sociální oblasti 
 
Byly představeny základní parametry  výzva dotačního programu Dotace pro podporu 
spolkové činnosti 2019 a dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a 
zdravotních služeb a způsob hodnocení jednotlivých žádostí. Žádost hodnotí vždy dva 
hodnotitelé nezávisle na sobě, přidělují body podle stanovených kritérií. 
Ing. Klement doplnil informace o způsobu rozhodování ohledně přidělování dotací 
(o dotacích do 50 tisíc rozhoduje rada města, nad 50 tisíc zastupitelstvo města).  
Byly stanoveny termíny hodnocení žádostí pro jednotlivé dotační programy.  
Dotaz na to, jakým způsobem se dotace rozdělují. Diskuse, zda tento způsob není 
nevýhodný pro menší žadatele. Návrh na doplnění do hodnotící tabulky, v jaké výši získala 
daná organizace dotaci v minulých letech. 
Komise se shodne na celém dokumentu ohledně dotací, o kterém pak hlasuje. Nehlasuje se 
pro každou žádost zvlášť, ale o všech žádostech najednou. 
P. Dobrovolný upozornil na to, že žádosti je třeba po vyhodnocení vrátit ke skartaci, aby 
nemohlo dojít k poškození žadatelů. 
 
 
4. Plán činnosti komise 
 
Předseda komise seznámil přítomné s plánem komise v minulém období. Doporučení 
členům si projít minulý plán činnosti komise, zjistit, zda by se v některých aktivitách mělo či 
nemělo pokračovat. Dále poskytnuta informace o možnosti zvát si na zasedání komise 
odborníky z jednotlivých oblastí podle požadavku členů komise. 
Informoval o pracovních skupinách (pracovní skupina pro tvorbu prorodinné politiky města, 
pracovní skupina pro řešení sociálně-patologických jevů). Návrh pozvat zástupce pracovních 
skupin, seznámit se s tím, čemu se nyní věnují, aby se nepřekrývaly činnosti pracovních 
skupin a komise, ale aby na sebe navazovaly. 
Byla poskytnuta Informace o Komunitním plánu sociálních služeb, Místním plánu inkluze 
a Strategickém plánu sociálního začleňování, které příště představí Ing. Kateřina 
Navrátilová.  
Návrh Mgr. Soukala vytvořit dotazník/anketu na Facebooku a zeptat se veřejnosti, jakými 
oblastmi je třeba se zabývat. 
 
 
 
Příští setkání komise se uskuteční 6. 2. 2019 
 


