
Zápis 
z 11. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 

ze dne 20. 05. 2020 ve Žďáru nad Sázavou, která se konala v budově Městského úřadu 
ve Žďáře nad Sázavou, v zasedací místnosti zastupitelstva města  

 
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, Ing. Věra Stočková, 
Mgr. Michal Šimo, Mgr. Michaela Šinkorová, Bc. Karel Březina 

Omluveni:  
Hosté: Ing. Petr Krábek 
 

 
Program jednání: 
 
1. Zahájení  
2. Kontrola usnesení (Filip, DiS.) 
3. Vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu Dotace pro podporu spolkové 

činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020 (Filip, DiS.) 
4. Vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu Dotace pro poskytovatele 

sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2020 (Filip, DiS.) 
5. Projekt Žďárská síť (Ing. Klement)  
6. Různé:  

 informace z činnosti pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování 
sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou (Filip, Dis.) 

 aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb (ing. Krábek) 

 opatření související se zamezením šíření onemocnění COVID-19 – informace 
(ing. Krábek) 

 seniorská obálka – informace. 

 

1. Zahájení 
 
Předseda komise, pan David Filip, DiS. přivítal všechny přítomné. Následně je seznámil 
s programem jednání a s přítomnými hosty na jednání komise. Předložil návrh na změnu 
pořadí projednávání jednotlivých bodů z důvodu jejich časové náročnosti, pokud by některý 
z členů komise potřeboval z jednání odejít dříve. 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program jednání, souhlasí se 
změnou pořadí projednávaných bodů a současně schvaluje přítomnost na jednání komise 
pro Ing. Petra Krábka. 

 
Hlasování:  pro: 9  zdržel se: 0  proti: 0 
 

2. Kontrola usnesení   
 

Předseda komise, pan David Filip, Dis. sdělil, že dle usnesení členů komise z minulého 
zasedání zde měl být přítomen také ředitel Sociálních služeb města Žďár na  Sázavou, aby 
představil svoji vizí zajištění provozu rozvoje Sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou 
pro následujících 6 let. Vzhledem k pandemii koronaviru COVID-19 bylo domluveno, že pan 
ředitel, Mgr. Šerák, přijde na příští jednání komise. 

 
3. Vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu Dotace pro podporu 

spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020 (Filip, DiS.) 
 
Členové komise přednesli svá hodnocení jednotlivých žádostí podaných k výše uvedenému 
dotačnímu titulů.  
 



 

Usnesení: 

 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit návrh 
vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a 
zdravotní oblasti 2020“. 
 

Hlasování:  pro: 9  zdržel se: 0  proti: 0 
 

4. Vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu Dotace pro poskytovatele 
sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2020 
(Filip, DiS.) 
 

Jednotliví členové komise seznámili ostatní přítomné s žádostmi a jejich hodnocením. 
Všechna data byla vložena do vypracované tabulky, kde se na základě průměru hodnocení 
vypočetla výše přidělené dotace. Většina hodnocených žádostí splnila požadované 
náležitosti, výjimkou se stala žádost Fokus Vysočina, která byla vyřazena, z důvodu 
nesplnění základního kritéria – poskytování služby na území města Žďáru nad Sázavou. 
 

Usnesení: 

 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit návrh 
vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 
na území města Žďáru nad Sázavou 2020“. 
 
 
Hlasování:  pro: 9  zdržel se: 0  proti: 0 
 

5. Projekt Žďárská síť (Ing. Klement)  
 
Pan místostarosta informoval členy komis, že dne 5. března 2020 proběhlo v kulturním domě 
promítání dokumentu „V síti“ zabývající se tématem „sexuálních predátorů“, zneužívání dětí a 
mladistvých na internetu. Následně probíhala diskuze za přítomnosti odborné i široké 
veřejnosti. Projekt Žďárská síť je preventivním programem. Za cíl si bere zlepšit 
informovanost o dané problematice v cílové skupině žáků základních škol a jejich rodičů. 
Začátkem nového školního roku by měly být distribuovány materiály do jednotlivých 
základních škol. 
  

 
6. Různé:  
 

A) Informace z činnosti pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování 
sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou (Filip, Dis.) 
 
Dne 19. 05. 2020 proběhlo další zasedání pracovní skupiny. Došlo zde k rozdělení 
jednotlivých sociálních služeb dle jejich typu a k následnému procentuálnímu 
rozdělení výše finanční podpory. Nyní dojde ke zpracování odůvodnění 
a následnému rozeslání odůvodnění zvoleného postupu.   

Usnesení: 

 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města souhlasí 
s navrženým systémem změny financování sociálních služeb předložený k tomu zřízenou 
pracovní skupinou. 
 
 
Hlasování:  pro: 9  zdržel se: 0  proti: 0 
 



 
B) Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb (ing. Krábek) 

 
Vedoucí sociálního odboru seznámil členy komise s jednotlivými pracovními 
skupinami, které se na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb podílí. Na 
příští jednání komise by měla dle domluvy přijít nová pracovnice, paní Hana 
Brabencová, která komisi podrobněji seznámí s činnostmi jednotlivých pracovních 
skupin.   

 
C) Opatření související se zamezením šíření onemocnění COVID-19 – informace 

(ing. Krábek) 
 
Ve spolupráci s nízkoprahovým centem „Esko“, kde byl zřízen prostor pro občany bez 
přístřeší nebo vykázané, kterým byla nařízena karanténa. Po dobu zřízení nebyl 
prostor k těmto účelům využit.  V současnosti je již prostor opět využíván 
nízkoprahovým zařízením.    
Všichni pracovníci sociálních služeb, kterým byly na přechodnou dobu zavřeny jejich 
zařízení, přešli do jiných služeb a to zejména terénních.  
Bylo našito a distribuováno cca 6 000 ks roušek.   

 
D) Seniorská obálka – informace (ing. Krábek) 

 
Dle uvedených v ní uvedených informací se zlepší orientace členů integrovaného 
záchranného systému ohledně zdravotního stavu a kontaktů na rodinné příslušníky 
u osob, kterým je poskytována pomoc. Jak seniorská obálka vypadá a jak ji použít 
vyšlo ve Žďárských listech. 

 
E) Babybox (Filip, Dis) 

 
Pan Benáček – nový ředitel azylového domu pro matky s dětmi Ječmínek oznámil, že 
dne 06. 11. 2020 by mělo dojít k otevření Babyboxu v areálu firmy TOKOZ.    
 

F) Propagace sociálního portálu (Novák) 
 
Člen komise pan Novák kontaktoval IT techniky ohledně sociálního portálu, dle 
zjištěných informací se dá odkaz vložit do bannerů na webu města i na facebookový 
profil i jinak zvýraznit. Je třeba zvážit, pokud se k tomuto přistoupí, kdo bude 
zajišťovat administraci a aktualizaci dat.  
 
   

Příští jednání komise proběhne 17. 06. 2020 
 
 
Zapsal: Bc. Karel Březina 
 
 
 
 
 
 


