Zápis
z 8. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní,
které se konalo dne 11. 11. 2019 v budově 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., Veronika Dobrovolná, Václav Dobrovolný,
Mgr. Tomáš Mahel, Pavel Novák, Mgr. Michaela Šinkorová, Bc. Karel
Březina
Mgr. Ivona Králová, Mgr. Michal Šimo, Ing. Věra Štočková
Ing. Josef Klement, Ing. Petr Krábek, Ing. Ilona Komínková,
Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

Program jednání:
Zahájení
Kontrola usnesení
Informace o chodu Polikliniky Žďár nad Sázavou (Ing. Ilona Komínková)
Zřízení pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování sociálních služeb
ve městě (David Filip, DiS.)
5. Stanovení termínů jednání komise v roce 2020 (David Filip, DiS.)
6. Diskuze
1.
2.
3.
4.

1. Zahájení
Předseda komise, pan David Filip, DiS. přivítal všechny přítomné. Následně je seznámil
s programem jednání a s přítomnými hosty na jednání komise.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program jednání a současně
schvaluje přítomnost na jednání komise pro Ing. Petra Krábka, Ing. Ilonu Komínkovou
a Mgr. Tomáše Augustýna, Ph.D.
Hlasování:

pro: 6,

zdržel se: 0,

proti: 0

2. Kontrola usnesení
Předseda komise, pan David Filip, DiS. přednesl členům komise usnesení z minulého
jednání komise.
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.
Dotační program byl předložen do rady města a společně s dotačním programem „„Dotace
pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020“ byl schválen
zastupitelstvem města dne 31. 10. 2019.
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“.
Matriál byl také schválen zastupitelstvem města 31. 10. 2019.
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města vyhlásit výzvu
dotačního programu „ Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou II“.
Materiál bude předložen opět do rady města a bude projednán v zastupitelstvu 12. 12. 2019.

Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní bere na vědomí informaci z plnění usnesení
komise.
Hlasování:

pro: 6,

zdržel se: 0,

proti: 0

3. Informace o chodu Polikliniky Žďár nad Sázavou (Ing. Ilona Komínková)
Ředitelka Polikliniky Žďár nad Sázavou, paní Ing. Ilona Komínková seznámila členy komise
s aktuálním chodem uvedeného zdravotnického zařízení. Uvedla, že Poliklinika je složena
ze dvou budov – přední s hlavním vchodem je ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou
a druhá je v soukromých rukou. Aktuálně je cca 68% plochy v pronájmu. Během uplynulých
měsíců proběhlo výběrové řízení na nové IT vybavení, od prosince letošního roku by měl být
zaveden nový software, který pomůže monitorovat platby zdravotního pojištění a celkovou
evidenci pacientů.
Letošní rok je zaměřen především na
je praktikována Vojtova metoda pro dospělé.

rehabilitaci,

s velmi

pozitivními

výsledky

Je třeba pořídit nový rentgen, ten stávající je velmi vytížen, snímkuje se např. i pro nemocnici
v Novém Městě na Moravě a v Havlíčkově Brodě, a může být v provozu do dubna
následujícího roku. Nově pořízený pneuven a panoramatický rentgen by měly být splaceny
během následujícího roku. Pro chod zařízení jsou nejvíce finančně náročné právě technické
kontroly budovy a zařízení. Nevíce ztrátová jsou pak oddělení psychiatrie a onkologie, oproti
tomu nejrentabilnější jsou oddělení angiologie a ultrazvuku. Vedení polikliniky vnímá
ohrožení především díky změnám v proplácených úhradách od zdravotních pojišťoven.
Dotazy členů komise:
a) pan Novák: …ohledně vzniku druhé lékárny a na případnou konkurenci mezi
nimi.
Odpověď: Záměr na vybudování druhé lékárny vznikl již v roce 2017. Následně asi
rok probíhalo jednání ohledně technických záležitostí, dále bylo požádáno
o pronájem prostor, kde do letošního roku sídlila pobočka Všeobecné zdravotní
pojišťovna. Po jmenování nového vedení města Žďár nad Sázavou došlo k obnově
jednání ohledně možného pronájmu. V tuto chvíli byl nájem dohodnut za více
než 3.500,- Kč/ m2 a to na dobu dvaceti let. Po uplynutí dané lhůty dojde k převodu
na město za symbolickou 1,- Kč. Provozovatelem bude malý soukromý řetězec
lékáren. V nájemní smlouvě je ukotveno, že nebude docházet ke konkurenčnímu boji
v rámci prodeje zdravotnických prostředků, aby tak nedošlo k ohrožení druhého
provozu. K tomu bude v nové lékárně umístěna reklama právě na stávající prodejnu
zdravotnických prostředků. Ovšem v rámci prodeje léčiv k určité konkurenci dojde.
Také by mělo dojít ke zkušebnímu víkendovému provozu, ovšem jeho rozsah není
zasmluvněn, aby nedošlo ke ztrátovosti provozu.
b) pan Novák: … ohledně bezbariérového vstupu do zařízení a především
na špatné parkování před hlavním vchodem.
Odpověď: Toto je dlouhodobý problém, vše záleží především na ukázněnosti řidičů.
Většinou se vzniklé situace řeší domluvou.
c) Pan Novák: … 4. Patro polikliniky, jeho rozšíření, stavební úpravy, vznik nových
prostor.
Odpověď: V současnosti je situace řešena ve spolupráci s městem, a to především
stavební plán. Veškeré případné stavební úpravy záleží na finanční situaci, aktuálně
však poliklinika dostatek vlastních finančních prostředků k dispozici nemá. Cenová
výše stavebních úprav byla předběžně stanovena na cca 4.500 000,- Kč.

Člen komise p. Dobrovolný doplňuje, že v případě stavebních úprav, by se
např. Senior Point dále rozšířil. Z tohoto důvodu hledá – zatím neúspěšně – dotační
tituly, které by pokryly náklady s takovým rozšířením spojené.
d) p. Dobrovolný: … možná transformace polikliniky na společnost s ručením
omezeným – např. jako v Bystřici nad Pernštejnem.
Odpověď: Poliklinika v Bystřici nad Pernštejnem má s.r.o. historicky a vždy obdržely
dotaci na provoz. Výhodou s.r.o. je, že má smluvní nikoli tabulkové platy a nemusí mít
zřízen fond FKSP, což by byla úspora cca 2%. V současnosti by to byl ovšem
nejspíše problém z obavy z možného odchodu lékařů a zdravotnického personálu,
jelikož by došlo ke zkrácení mezd. Od roku 2016, respektive 2013, nedošlo
k navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven za 1 bod.
e) p. Novák: … přeplněné čekárny, bylo by možné nějakým způsobem rozšířit
lékařské služby.
Odpověď: Toto záleží především na samotných lékařích a zdravotních pojišťovnách,
které často dělají obstrukce, kdy nechtějí proplácet provedené lékařské
úkony.
f)

p. Filip: … jaké je v současnosti personální obsazení zdravotnickým
personálem.
Odpověď: Aktuálně jsou všechny služby pokryté. Řešily se problémy ohledně pokrytí
úklidových prací, ale i to se nakonec podařilo vyřešit.

g) p. Šinkorová: … čekací lhůta na poúrazové rehabilitace.
Odpověď: V této chvíli je pro pacienty k dispozici 11 fyzioterapeutů, příští rok
je očekáván návrat dalšího zaměstnance z mateřské dovolené. Zahájení
pooperačních rehabilitací je vždy plánováno, jak nejdříve je to možné.
Praxe je taková, že pro tyto akutní případy jsou vyhrazena místa.

4. Zřízení pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování sociálních služeb
ve městě (Filip, DiS.)
Aktuálně přihlášeni dva členové – p. Mahel a p. Dobrovolný, bude se třeba scházet
častěji než 1x za měsíc.
Doplnění p. Ing. Krábkem: řešeno v rámci vyhodnocení dotačních titulů, kdy dojde
k oslovení členů Rady města a Zastupitelů města Žďár nad Sázavou, aby byl postup
co nejtransparentnější.
Členové komise budou průběžně informováni o aktuálním dění.
Připomínka p. Nováka: aby skupina nezabředla do plánování věcí, které nemají
velkou naději být schváleny a realizovány.
Odpověď p. Filip: Z toho důvodu dojde k oslovení co nejvíce lidí napříč politickým
spektrem.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit schvaluje zřízení pracovní skupiny pro stanovení pravidel
financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou a pověřuje svého předsedu,
pana Davida Filipa, DiS. jmenováním jejích členů.
Hlasování:

pro: 6,

zdržel se: 0,

proti: 0

5.

Stanovení termínů jednání komise v roce 2020 (Filip, DiS.)
Předseda komise navrhl členům pokračovat se zaběhnutých schématem jednání
komise, a to i nadále vždy první středu v měsíci, mimo období letních prázdnin (měsíc
červenec a srpen 2020) a mimo měsíce prosinec téhož roku.

Konkrétní termíny jednání komise pro rok 2020 budou tyto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. ledna 2020
5. února 2020
4. března 2020
1. dubna 2020
6. května 2020
3. června 2020
2. září 2020
7. října 2020
4. listopadu 2020

Nikdo z přítomných členů nevznesl proti uvedeným termínům námitku.
6. Různé
A) Příprava rozpočtu
Místostarosta Ing. Klement sdělil, že Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou schválilo
poskytnutí finančních prostředků pro dotační programy. Sociální služby města Žďáru nad
Sázavou získaly vyšší dotace a příjmy než předpokládaly, čímž dojde k úspoře cca 1.000
000,- Kč, bude předložen návrh o převedení této částky do investic pro této příspěvkové
organizace.
B) Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou
Ing. Krábek informoval členy komise o končícím funkčním období ředitele sociálních
služeb Mgr. Václava Šeráka. Z tohoto důvodu bude vyhlášeno výběrové řízení na
obsazení funkce ředitele sociálních služeb.

Příští jednání komise se uskuteční 08. 01. 2020.

Zapsal: Bc. Karel Březina

