Zápis
ze 7. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
ze dne 02. 10. 2019, která se konala ve společenské místnosti Seniorpenzionu 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. Tomáš Mahel, Pavel Novák,
Mgr. Michaela Šinkorová, Ing. Věra Stočková,
Veronika Dobrovolná, Mgr. Michal Šimo, Mgr. Ivona Králová, Bc. Karel
Březina
Mgr. Dvořáková, Mgr. Součková, Mgr. Šerák, Ing. Petr Krábek

Program jednání:
1. Kontrola usnesení
2. Informace o chodu zařízení Seniorpenzion a jeho prohlídka (Mgr. Dvořáková)
3. Vyhlášení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních
služeb 2020“ (Filip, DiS., Ing. Krábek)
4. Vyhodnocení dotačního programu „ Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár
nad Sázavou“ (Ing. Krábek)
5. Vyhlášení dotačního programu „ Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár
nad Sázavou II“ (Ing. Krábek)
6. Různé
1. Zahájení a kontrola usnesení
Předseda komise, pan David Filip, DiS., přivítal všechny přítomné. Poděkoval vedení
domova za možnost navštívit Seniorpenzion a seznámit se s jeho provozem. Seznámil
přítomné s programem jednání a s přítomnými hosty na jednání komise. Proběhla kontrola
usnesení z minulého jednání komise.
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.
Dotační program bude předložen do rady města společně s dotačním programem „Dotace
pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“ v měsíci říjnu.
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 Mgr.
Dvořákovou, Mgr. Součkovou, Mgr. Šeráka a Ing. Krábka,
Hlasování:

pro: 6,

zdržel se: 0,

proti: 0

2. Informace o chodu zařízení Seniorpenzion a jeho prohlídka (Mgr. Dvořáková)
Vedoucí Seniorpenzionu, paní Mgr. Dvořáková a vrchní setra Seniorpenzionu, paní Mgr.
Součková představily chod zařízení, skladbu klientů domova (osoby trpící Alzheimerovou
chorobou, popř. jiným typem demence starší 40 let), pravidla pro přijímání klientů (je
uvedeno na internetových stránkách sociálních služeb města), výše úhrad za pobyt a stravu
klientů v domově (je uvedeno na internetových stránkách sociálních služeb města), zajištění
aktivit pro klienta domova (rámcový rozpis je uveden na internetových stránkách sociálních
služeb města). V Seniorpenzionu je 40 lůžek. V seznamu žadatelů je 130 žádostí o umístění,
letos přivítali 4 nové klienty, v loňském roce to bylo 9 nových klientů. Od začátku působení
Seniorpenzionu byla poskytnuta tato služba celkem 193 klientům (včetně stávajících
obyvatel Seniorpenzionu). Převážná většina klientů je ve IV. st. příspěvku na péči, což
znamená vysokou zátěž pro pracovníku Seniorpenzionu. Zaměstnanců je celkem 28, z toho
23,5 úvazku jsou pečovatelé a zdravotní sestry. Průměrný věk klientů je 85 let. Strava je

zajištěna z jídelny společnosti AGRO Měřín, a je v termotabletech dovážena klientům do
společenských místností, popř. do jejich pokojů.
Následovala prohlídka prostorů, které Seniorpenzion užívá na základě nájemní smlouvy
uzavřené se společností AGRO Měřín. Tato je nyní prodloužena do konce roku 2023.
V Seniorpenzionu jsou pěkně a funkčně vybaveny pokoje, společenské místnosti i společné
prostory. V zařízení byla cítit příjemná atmosféra.
Ing. Klement po prohlídce poděkoval vedení a všem zaměstnancům Seniorpenzionu za
náročnou každodenní práci, kterou pro obyvatele domova dělají. Požádal, aby paní vedoucí
poděkování tlumočila ostatním pracovníkům. K poděkování se připojili všichni členové
komise.
Pan místostarosta členy komise a vedení Seniorpenzionu informoval o postupu jednání se
společností SeneCura, která má ve městě postavit nový domov se zvláštním režimem
rekonstrukcí objektů bývalého domova mládeže, Komenského 8, Žďár nad Sázavou 3.
Do konce roku chtějí požádat o vydání stavebního povolení, v první polovině roku 2020 chtějí
zahájit stavbu a do konce roku 2021 chtějí domov otevřít. Diskutováno bylo také možné
využití prostorů Seniorpenzionu po přestěhování obyvatel do nového domova SeneCury
v roce 2021. Hovořilo se o bydlení a o ponechání nějaké formy domova. Vše bude záležet na
jednání se zainteresovanými subjekty.
Nebylo přijato žádné usnesení.

3. Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru
nad Sázavou 2020 (D. Filip, DiS., Ing. P. Krábek)
Předseda komise D. 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 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. Je na to potřeba hodně času. 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. K zaslanému znění dotačního
programu a hodnotících kritérií nabyla podána žádná připomínka. Bylo dohodnuto, že
součástí vyhlášené výzvy bude tabulka položkového rozpočtu, aby byly shodně zpracované
rozpočty všemi organizacemi.
Předseda komise informoval o tom, že se chce věnovat nastavení financování sociálních
služeb, a že hodlá zřídit pracovní skupinu pro tvorbu pravidel pro financování sociálních a
zdravotních služeb ve městě. Vyzval přítomné členy komise, aby se do příštího jednání
komise rozmysleli, zda se zapojí do činnosti této pracovní skupiny. Pracovní skupinu chce
zřídit, protože je v této věci nutné se scházet častěji, než je tomu v komisi, a že do ní chce
zapojit i další osoby..
Bylo přijato 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 2020“ dle předloženého návrhu.
Hlasování:

pro: 6,

zdržel se: 0,

proti: 0

4. Vyhodnocení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě
Žďár nad Sázavou“ (Ing. Krábek)
Ing. Krábek sdělil, že dotační program byl vyhlášen zastupitelstvem města dne 13. 6. 2019.
Byl vyhlášen, protože se v poslední době výrazně zhoršila dostupnost základní
stomatologické péče ve městě. Bohužel jsou na tom stejně všechna města v celé republice.
Výše dotace byla vyhlášena na 300 tis. Kč pro jednoho zájemce. Termín pro podávání
žádostí byl stanoven od 1. 8. 2019 do 30. 9. 2019. V termínu byla podána jedna žádost.
Mladá paní doktorka MDDr. Kuncová, která bude pracovat v ordinaci paní MUDr. Fialové,
která ukončila svou činnost.
Paní MDDr. Kuncová splnila všechna podmínky stanovené ve výzvě a je možné jí
poskytnout dotaci ve výši 300 tis. Kč formou veřejnoprávní smlouvy. Komise může poskytnutí
dotace doporučit radě města. Komise přijala toto usnesení.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města poskytnout paní
MDDr. Kuncové dotaci v plné výši z dotačního programu „ Podpora stomatologických služeb
ve městě Žďár nad Sázavou“.
Hlasování:

pro: 6,

zdržel se: 0,

proti: 0

5. Vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár
nad Sázavou II“ (Ing. Krábek)
Dotační program „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou“ byl
úspěšný. Přihlásila se do něj jedna žadatelka. Z plánované alokace finančních prostředků
v rozpočtu města ve výši 900 tis. Kč bude využita částka 300 tis. Kč.
Doporučujeme, aby byl vyhlášen nový dotační program „Podpora stomatologických služeb
ve městě Žďár nad Sázavou II“, aby mohl být podpořen další mladý zubní lékař, který do
města přichází. Má zájem pracovat pod zkušeným zubním lékařem, aby takto získal praxi a
mohl potom pokračovat samostatně ve své ordinaci. Je tedy nutné do okruhu příjemců
dotace doplnit fyzickou osobu podnikající, která zaměstnává zubního lékaře, který v roce
podání žádosti dosáhne nejvýše věku 35 let. Vzhledem k tomu, že dochází ke zhoršování
dostupnosti základní stomatologické péče ve městě, a že stále přibývá občanů, kteří nejsou
registrováni u žádného zubního lékaře. Doporučuji vyhlásit tuto novou výzvu dotačního
programu.
Výše dotace by zůstala ve stejné výši, tedy 300 tis. Kč pro jednoho žadatele. Termín pro
podávání žádostí je navrhován od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019. Ostatní podmínky zůstávají
stejné, jako u první výzvy dotačního programu.
Komise přijala toto usnesení.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města vyhlásit výzvu
dotačního programu „ Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou II“.
Hlasování:

pro: 6,

zdržel se: 0,

proti: 0

6. Různé
Žádný z členů komise neměl bod do různého
Příští jednání komise se uskuteční ve středu 06. 11. 2019 v zasedací místnosti rady města
na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou.

Zapsal: Ing. Petr Krábek

