
Zápis 
z 10. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 

ze dne 05. 02. 2020 ve Žďáru nad Sázavou, která se konala v budově Městského úřadu 
ve Žďáře nad Sázavou, v kanceláři vedoucího odboru sociálního  

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

Mahel, Pavel Novák, Ing. Věra Stočková, Mgr. Michal Šimo, Bc. Karel 
Březina 

Omluveni: Mgr. Michaela Šinkorová, Veronika Dobrovolná 
Hosté: Ing. Petr Krábek, Ing. Kateřina Navrátilová, Ing. Jan Mach, 

MVDr. Vladimír Kovařík 
 

 
Program jednání: 
 

Program jednání:   

1. Zahájení  
2. Kontrola usnesení (Filip, DiS.) 
3. Návrh změny termínů jednání komise (Filip, DiS.) 
4. Možnosti pořízení automatizovaných externích defibrilátorů ve veřejných budovách 

města Žďáru nad Sázavou (Ing. Krábek, Ing. Mach)  
5. Informace o zahájení aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru 

nad Sázavou (Ing. Navrátilová) 
6. Rozdělení žádostí podaných do dotačního programu Dotace pro podporu spolkové 

činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020 (ing. Krábek) 
7. Informace z jednání pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování sociálních 

služeb ve městě Žďár nad Sázavou (Filip, Dis.) 
8. Různé: 

 

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. Kateřinu Navrátilovou, 
Ing. Jana Macha a MVDr. Vladimíra Kovaříka. 

 
Hlasování:  pro: 7  zdržel se:  0   proti: 0 
 

2. Kontrola usnesení   
 

Předseda komise, pan David Filip, Dis. konstatoval, že komise neschvalovala žádné 
usnesení na minulém jednání komise.  
 

3. Návrh změny termínů jednání komise (Filip, DiS.) 
 

Předseda komise navrhnul změnu termínů jednání komise, a to z toho důvodu, aby 
nedoházelo ke kolizi termínů jednání komisí. Nově by se členové Komise prorodinných 
aktivit, sociální a zdravotní scházeli k jednání vždy 3. týden v měsíci, tj. v těchto dnech: 

18. 03. 2020; 15. 04. 2020; 20. 05. 2020; 17. 06. 2020; 16. 09. 2020; 21. 10. 2020; 18. 11. 
2020 
 
K uvedeným termínům neměl nikdo z přítomných členů komise žádné výhrady.  



4. Možnosti pořízení automatizovaných externích defibrilátorů ve veřejných budovách 
města Žďáru nad Sázavou (Ing. Krábek, Ing. Mach)  
 

Ing. Krábek zrekapituloval jednání v této věci z minulého jednání komise a předal slovo panu 
Ing. Machovi, který se v oblasti automatického elektrického defibrilátoru (dále jen AED) 
pohybuje řadu let.  
Ing. Mach seznámil členy komise s provozem a údržbou (AED). Uvedl, že přístroj je 
koncipován tak, aby byl interaktivní, aby ho mohl ovládat kdokoli. K tomu ihned při otevření 
komunikuje s obsluhou, které říká, co má dělat. Stav pacienta si AED po nalepení sond sám 
vyhodnocuje a řeší případný výboj pacientovi. Každé místo s AED je po nahlášení zaneseno 
do registru AED, které má k dispozici dispečink ZZS Kraje Vysočina. 
Životnost jednoho přístroje je v rozmezí 10 – 15 let. Aktuálně AED v počtu 2 ks využívají 
strážníci městské policie. Zde z důvodu zastaralého modelu (téměř 20 let), kde již nejsou 
k dostání všechny náhradní součásti, především pak baterie, bude nutné pořídit celý nový 
přístroj.  

Dále poukázal na vhodná místa pro instalaci AED. Uvedl ta místa, kde je vysoká frekvence 
pohybu lidí, např.: úřady, domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, sportovní a 
kulturní zařízení. 

Majitel AED jeho pořízení může nahlásit na dispečink integrovaného záchranného systému, 
kde je poté začleněn do sítě veřejně umístěných přístrojů a při jeho potřebě je volající 
odkázán, kde se AED nachází jemu nejblíže.  

 
Diskuze: 
a. p. Dobrovolný: Jaká je orientační cena pořízení jednoho AED?     

Odpověď: 
p. Mach:    Cena jednoho zařízení se pohybuje v rozmezí 30.000 – 40. 000,- Kč. 
 

b. p. Novák:     Je vhodné také případné pořízení dětského EAD, nebo existuje 
nějaký univerzální typ? 

Odpověď: 
p. Mach:  K dostání jsou dětské elektrody, ale jejich použití je velmi ojedinělé,     

v současnosti je praxe takové, pokud se elektroda vejde na tělo  
osoby, pak ji použijte. Vzhledem k ojedinělosti počtu využití bych     
nejspíše tento typ nepořizoval. 
 

c. p. Kovařík:      Dotaz je směřován také na pana místostarostu. Vycházíme-li  
z předpokladu, čím více pořízených kusů AED, tím lepší podmínky 
k jednání o ceně za nákup přístroje. My v současnosti máme záměr 
nakoupit celkem 3 přístroje, které bychom následně chtěli umístit do 
prostoru zimního stadionu, rekreačního areálu Pilák a Relaxačního centra. 
Pro realizaci máme alokováno 120. 000,- Kč. Uvažují také představitelé 
města o nákupu AED do dalších budov, případně v jakém počtu?       

Odpověď: 
p. Klement: Ano, možným pořízením AED se zabýváme, aktuálně vytipováváme 

možné lokality jejich umístění. 
 
p. Mach: Doporučuje, že v případě vyhlášení výběrového řízení na dodavatele AED 

je důležité zaměřit se především na následný servis – „jak se o vás po 
koupi AED postarají“. Další věcí je nekupovat přílišné množství přístrojů, 
zde je právě nejvíce důležité jejich vhodné umístění a co nejlépe jej 
označit a popsat, kde je k vyzvednutí. Nedoporučuje AED pověsit jen tak 
do prostoru a také nedoporučuje jej zamknout někam do nepřístupné 
budovy. 

 
d. p. Klement:    Na jaký druh služeb v rámci následného servisu je nejlepší  

 se zaměřit? 

Odpověď: 
p. Mach:   Jedná se např. o pravidelné proškolení odpovědných osob (ideálně     



v řádu několika let), dále se může jednat o servis přístroje nebo co 
nejkratší lhůty pro dodání již nepoužitelných částí – jakými jsou elektrody 
a baterie, atd. … 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní bere na vědomí informace od 
Ing. Macha. Nákup automatických elektrických defibrilátorů je momentálně 
v kompetenci ředitele příspěvkové organizace SPORTIS. 

 
Hlasování:  pro: 7  zdržel se:  0   proti: 0 
 

5. Informace o zahájení aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru 
nad Sázavou (Ing. Navrátilová) 
 
S nástupem nového roku je třeba provést aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb 
města Žďáru nad Sázavou (KPSS) pro následující období 2021 - 2023. Na tvorbě KPSS 
se podílí 4 tematické pracovní skupiny: 

 

A) Rodina, děti a mládež 
 

B) Osoby v nepříznivé životní situaci 
 

C) Osoby se zdravotním postižením, duševním a mentálním onemocněním 
 

D) Senioři 
 
Uvažuje se o určitém zúžení jednotlivých pracovních skupin, do konce února 2020 budou 
jednotliví členové pracovních skupin osloveni.  
Další možnou změnou oproti minulému období je určitá autonomie jednotlivých tematických 
pracovních skupin. V tomto případě by bylo svolávání a vedení jednání pracovních skupin 
v kompetenci jejich vedoucích. 
Ing. Navrátilová bude na přelomu března a dubna odcházet na rodičovskou dovolenou a tato 
agenda tak bude předána další kompetentní osobě. 
 
Diskuze: 

a. p. Dobrovolný: Dá se říci, co konkrétněji znamená zúžení pracovních skupin?  
   

Odpověď: 
p. Navrátilová: Každá pracovní skupina má aktuálně cca 15 členů, což je mj. 
z organizačních důvodů velmi náročné a v minulosti se často stávalo, že účast byla 
poloviční. Z tohoto důvodu navrhuji, aby každá skupina měla cca členů 7. Uvedený 
návrh bude ještě předložen členům řídící skupiny, která se k němu vyjádří. 
 

6. Rozdělení žádostí podaných do dotačního programu Dotace pro podporu spolkové 
činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020 (ing. Krábek) 

 

Přítomní členové komise si náhodně vylosovali čísla dotačních titulů pro vyhodnocení, za 
nepřítomné členy byla čísla vylosována. 

 

01) p. Filip a p. Stočková 02) p. Filip a p. Stočková  

03) p. Filip a p. Mahel 04) p. Dobrovolná a p. Šimo  

05) p. Novák a p. Stočková 06) p. Mahel a p. Šinkorová 

07) p. Filip a p. Šimo 08) p. Dobrovolný a p. Králová  

09) p. Králová a p. Šimo 10) p. Dobrovolný a p. Stočková 

11) p. Novák a p. Šinkorová 12) p. Dobrovolná a p. Králová  

 



7. Informace z jednání pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování sociálních 
služeb ve městě Žďár nad Sázavou (Filip, Dis., Ing. Klement) 

 

Doposud proběhla 3 setkání, kde byl řešen systém přerozdělování finančních prostředků 
v rámci vyhlášení dotačních titulů. 

Pan místostarosta seznámil členy komise s cíli nového financování, které vychází 
ze systému aplikovaného Krajským úřadem Kraje Vysočina (tzv. dofinancování) postaveném 
na přepočtu jednotlivých pracovních úvazků soc. služeb. Při tomto způsobu financování 
záleží na nastavení priority podporovat daný typ sociální služby – na tomto základě je pak 
jednotlivým druhům soc. služeb vyplácen podíl z celkového objemu dotace. Následně bude 
na členech komise, aby zvážili procentuální míru podpory pro jednotlivé druhy soc. služeb. 

    
Diskuze: 

a. p. Novák:  Jsou v přehledu zastoupeny všechny soc. služby působící na území  
Žďáru nad Sázavou?     

Odpověď: 

  p. Filip:  Ano, jsou zde uvedeny všechny registrované sociální služby. Aktuálně  
    ve městě působí 9 typů soc. služeb. Cílem pracovní skupiny je vytvořit  

  systém financování sociálních služeb na rok 2021. 
 

   p. Klement: Vytvářený systém přímo navazuje na metodiku Kraje Vysočina,  
která navazuje na předpisy Ministerstva práce a sociálních věcí. 

  
   p. Krábek: Je potřebné vnímat potřebu i služeb, které byly ze stávajících prostředků 
podporovány a nejsou sociálními službami. ČČK, Kopretina – centrum pro rodiny 
s dětmi. Dále se může stát, že nebudou některé služby v plné míře podporována z IP 
Kraje Vysočina. 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní se seznámila s dosavadní činností 
pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování sociálních služeb ve městě Žďár 
nad Sázavou a doporučuje, aby nadále pokračovala v činnosti. 

 
Hlasování:  pro: 7  zdržel se:  0   proti: 0 
 

8. Různé: 
 

A) Obsazení funkce ředitele Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou (Filip, Dis.)  
 

- ve výběrovém řízení uspěl a funkci obhájil Mgr. Václav Šerák. Na příštím 
zasedání Rady Města by mělo dojít k jeho jmenování do funkce. 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní pověřuje předsedu komise, 
aby pozval ředitele Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou na její květnové 
jednání, kde by se ráda seznámila s jeho vizí zajištění provozu rozvoje Sociálních 
služeb města Žďáru nad Sázavou pro následujících 6 let. 

 
Hlasování:  pro: 7  zdržel se:  0   proti: 0 
 

B) Návrh exkurze do zařízení poskytujících sociální služby ve městě Žďár n/S. 
(Ing. Krábek) 
 

- Ing. Krábek vznesl dotaz členům komise, zda mají zájem navštívit některé 
zařízení poskytující soc. služby na území města Žďár n/S. 

Diskuze: 
a. p. Dobrovolný:  Navrhuje navštívit nízkoprahové zařízení ESKO.  
b. p. Králová: Navrhuje navštívit denní stacionář STACÍK. 



  

Členové komise se dohodli na návštěvě uvedených zařízení, bližší termíny exkurzí domluví 
pracovníci sociálního odboru. Nejpravděpodobněji pak proběhne návštěva ESKA v měsíci 
dubnu 2020 a exkurze do STACÍKU během června letošního roku. 

C) Informace o spolupráce se společností SENECURA. (Ing. Krábek) 
 

- Se společností SeneCura bylo dohodnuto, že bude s městem Žďár nad 
Sázavou komunikovat v rámci celého stavebního řízení. Za tím se tak nestalo, 
proto bude osloven krajský úřad, aby se do této záležitosti vložil. 
 

D) Žádosti o navýšení pracovních úvazků. (Ing. Krábek) 
 

- Dnes byly na Městský úřad ZR doručeny 2 žádosti o navýšení pracovních 
úvazků a to. 

▪ Oblastní charita Žďár nad Sázavou – Klub v 9 o 1,0 úvazku a to 
z důvodu transformace psychiatrických služeb. 
 

▪ Oblastní charita Žďár nad Sázavou – Sociálně aktivizační 
služba o 1,46 úvazku. 

Diskuze: 
a. p. Dobrovolný:  Požadované vyjádření lze na patřičný úřad doplnit i  

dodatečně. 
 

b. p. Filip:   Vzhledem k tomu, že aktuálně nejsou k dané  

problematice bližší informace, navrhuji věnovat se 
tomuto bodu příště. 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní pověřuje předsedu komise jednáním 
v této věci. 

 
Hlasování:  pro: 7  zdržel se:  0   proti: 0 
 

 
Příští jednání komise proběhne 18. 03. 2020 


