Zápis
z 6. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
ze dne 04. 09. 2019 ve Žďáru nad Sázavou, která se konala v zasedací místnosti
Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou
Garant komise:
Předseda komise:
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou
David Filip, DiS.
David Filip, DiS., Václav Dobrovolný, Mgr. Ivona Králová, Mgr. Tomáš
Mahel, Pavel Novák, Mgr. Michaela Šinkorová, Ing. Věra Stočková, Bc.
Karel Březina
Veronika Dobrovolná, Mgr. Michal Šimo, ing. Josef Klement
Ing. Petr Krábek

Program jednání:
1. Kontrola usnesení
2. Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020 (D. Filip,
DiS., Ing. P. Krábek)
3. Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad
Sázavou 2020 (D. Filip, DiS., Ing. P. Krábek)
4. Různé (Dotační program na podporu stomatologické péče, Informace o jednání s
firmou SeneCura, Informace o výstavbě Transformačních domků – Domov Kamélie
Křižanov v ZR, Návrh na místo konání 7. jednání Komise prorodinných aktivit,
sociální a zdravotní – Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion) (Ing. P. Krábek)
1. Zahájení a kontrola usnesení
Předseda komise, pan David Filip, DiS. přivítal všechny přítomné. Seznámil přítomné
s programem jednání a s přítomným hostem na jednání komise. Proběhla kontrola usnesení
z minulého jednání komise.
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní se seznámila s materiály pečovatelské
služby při Sociálních službách města Žďáru nad Sázavou a Charitní pečovatelské služby
působících ve městě Žďár nad Sázavou, doporučuje radě města navýšení minimálně dvou
pracovních úvazků Pečovatelské služby při Sociálních službách města Žďáru.
Navýšení pracovních úvazků bylo provedeno, zatím nastoupila jedna pečovatelka, druhá
nenastoupila a hledá se jiná.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program jednání, bere na vědomí
informaci z plnění usnesení a současně schvaluje přítomnost na jednání komise pro Ing.
Petra Krábka,
Hlasování:

pro: 6,

zdržel se: 0,

proti: 0

2. Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020 (D. Filip,
DiS., Ing. P. Krábek)
Předseda komise, p. Filip zrekapituloval průběh projednávání tohoto dotačního programu na
minulém zasedání komise a jeho schválení. Na minulém jednání se tomuto dotačnímu
programu věnovalo hodně času a domnívá se, že jsou již jak výzva, tak i kritéria hodnocení
hotové. Dotázal se přítomných, zda má někdo ještě nějaký návrh na doplnění nebo úpravu
výzvy dotačního programu, popř. kritérií hodnocení. Nikdo neměl připomínku. Bylo přijato
toto usnesení.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města vyhlásit dotační
program „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020“ dle
předloženého návrhu.
Hlasování:

pro: 6,

zdržel se: 0,

proti: 0

3. Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru
nad Sázavou 2020 (D. Filip, DiS., Ing. P. Krábek)
Předseda komise p. Filip zrekapituloval průběh projednávání tohoto dotačního programu na
minulém zasedání komise. Připomenul, že na minulém zasedání nedošlo ke shodě, a že
bylo dohodnuto, že se na dnešním zasedání dopracuje výzva dotačního programu a že se
dopracují i hodnotící kritéria tohoto dotačního programu. Sdělil, že není možné úplně změnit
formu podpory poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb. Je tedy nutné upravit výzvu
dotačního programu a znění kritérií pro hodnocení žádostí.
Vyzval přítomné, aby podávali návrhy na doplnění samotné výzvy nebo hodnotících kritérií,
které jim byly po doplnění z minula zaslány s pozvánkou.
Předal slovo V. Dobrovolnému, který nebyl přítomen na minulém jednání komise, protože
v minulosti navrhoval změnu v poskytování dotací, jak je tomu v některých městech (např.
Brno). V. Dobrovolný k tomu sdělil, že není reálné dnes řešit radikální změnu systému
přidělování dotací. Ve zmíněném městě je to tak, že město schválilo služby a organizace,
které bude v činnosti podporovat. Dotace je potom schvalována v rámci rozpočtu a ne
v rámci dotačních programů. Jednalo by se tedy o radikální změnu, na kterou není nyní čas.
Pokud by byl zájem, je ochoten se zapojit do přípravy pro další rok.
Členové komise poté projednávali jednotlivé body základních kritérií a specifických kritérií.
Nakonec se shodli na tom, že základní i specifická kritéria zůstanou zachována. U
specifických kritérií došlo ke změně bodového hodnocení u některých kritérií.
U základních kritérií byl požadavek na to, aby při hodnocení žádostí měli členové k dispozici
vyúčtování z předešlého roku. Na to zazněla připomínka, že jsou vyúčtování velmi obsáhlá,
že bude k dispozici závěrečná zpráva s tabulkou vyúčtování.
Ve specifických kritériích se jednalo postupně o všech kritériích.
a) Délka poskytování finanční podpory z města Žďáru nad Sázavou na danou službu – po
diskuzi bylo toto kritérium ponecháno, jako důležité
b) Soulad se schváleným komunitním plánem sociálních služeb města Žďáru nad
Sázavou – po diskuzi bylo toto kritérium ponecháno, jako důležité
c) Počet klientů ze Žďáru nad Sázavou za rok 2019 – byla dohodnuta úprava hodnotící
bodové škály
d) Počet kontaktů (popřípadě intervencí, návštěv, výkonů) klientů ze Žďáru nad Sázavou
za rok 2019 – byla dohodnuta úprava hodnotící bodové škály
e) Velikost žadatele vyjádřená objemem nákladů na provoz dané služby v roce 2019 pro
klienty ze Žďáru nad Sázavou – po diskuzi bylo toto kritérium ponecháno, jako důležité
f) Výše předpokládané spoluúčasti z jiných zdrojů na předloženém projektu – po diskuzi
bylo toto kritérium ponecháno, jako důležité
g) Spolupráce s městem a ostatními službami v sociální oblasti ve městě Žďár nad
Sázavou – byla dohodnuta úprava hodnotící bodové škály
h) Reálný a průhledný rozpočet příjmů a výdajů pro činnost ve Žďáře nad Sázavou – byla
dohodnuta úprava hodnotící bodové škály, doporučena stejná forma tabulky rozpočtu
pro všechny, jako v dotačním programu Dotace pro podporu spolkové činnosti v
sociální a zdravotní oblasti
O celém dotačním programu nebylo hlasováno, bude hlasováno na příštím zasedání komise
v měsíci říjnu.
4. Různé (Dotační program na podporu stomatologické péče, Informace o jednání s
firmou SeneCura, Informace o výstavbě Transformačních domků – Domov Kamélie
Křižanov v ZR, Návrh na místo konání 7. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální
a zdravotní – Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion) (Ing. P. Krábek)
Dotační program na podporu stomatologické péče
P. Krábek k tomuto sdělil, že v současnosti je ve Žďáře 19 praktických zubních lékařů.
Aktuálně je více než 2 500 občanů bez svého ošetřujícího zubního lékaře. Dá se odhadnout,
že tento počet do konce letošního může stoupnout na 4.000. cílem dotačního programu je
podpora mladých zubních lékařů, aby si mohli pořídit zubní ordinaci, která je velmi nákladná.
Termín pro podávání žádostí do tohoto dotačního programu je 30. 9. 2019.

Informace o jednání s firmou SeneCura.
P. Krábek informoval o jednání města se zástupci společnosti SeneCura, která by měla ve
Žďáře nad Sázavou postavit nový domov se zvláštním režimem se 120 lůžky. Za tímto
účelem od Kraje Vysočina odkoupila objekt Domova mládeže, Komenského 8. Došlo
bohužel ke zdržení ve výstavbě. V současné době se dokončují projektové práce a do konce
roku by společnost podat žádost o stavební povolení. V květnu příštího roku, by chtěli začít
stavět. Otevření domova by tak bylo v září 2021. To je bohužel o dva roky déle, než mělo být
původně. Budou probíhat další návazná jednání, o kterých bude komise informována.
Informace o výstavbě Transformačních domků – Domov Kamélie Křižanov v ZR.
P. Krábek informoval o jednání města se zástupci Kraje Vysočina o realizaci dvou domků na
ulici U Křížku, které začíná Kraj Vysočina stavět. V září dojde k předání staveniště firmě
Gremis. V září 2021 by měly být domy v provozu. Jeden domek bude domov s plnou péčí,
druhý bude domek s chráněným bydlením se třemi domácnostmi. Jedna bude pro 3 osoby,
druhá pro dvě a třetí pro jednu. Celkem bude v domcích 12 obyvatel, po šesti v každém
domku.

Příští jednání komise proběhne 02. 10. 2019 v prostorách Seniorpenzionu v budově hotelu
FIT, Horní 32, Žďár nad Sázavou 1.

Zapsal: Bc. Karel Březina

