
Zápis 
ze 14. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 

ze dne 14. 10. 2020 ve Žďáru nad Sázavou, která se konala v budově Městského úřadu 
ve Žďáře nad Sázavou, v zasedací místnosti rady města  

 
Garant komise: Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: David Filip, DiS. 
Přítomni: David Filip, DiS., Václav Dobrovolný, Veronika Dobrovolná, Ing. Josef 

Klement, Mgr. Ivona Králová, Mgr. Tomáš Mahel, Pavel Novák, 
Mgr. Michal Šimo, 

Omluveni: Ing. Věra Stočková, Mgr. Michaela Šinkorová, Bc. Karel Březina 
Omluveni:  
 
Hosté: Ing. Petr Krábek 
 

 
Program jednání: 
 
1. Zahájení  
2. Kontrola usnesení (Filip, DiS.) 
3. Informace z činnosti pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování sociálních 

služeb ve městě Žďár nad Sázavou (Filip, Dis.) 
4. Dotační program „Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad 

Sázavou 2021“ (Ing. Krábek) 
5. Dotační program „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 

2021“ (Ing. Krábek) 
6. Schválení Komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 

2021 - 2014 (Ing. Krábek) 
7. Schválení Strategického plánu sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou pro 

období 2021 - 2014 (Ing. Krábek)  
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. Předložil návrh na změnu 
pořadí projednávaných bodů, tak, že nejprve se bude projednávat bod č. 5 Schválení 
Komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2021 - 2014. 

Usnesení: 

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

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

2. Kontrola usnesení   
 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit zřízení 
pobytové odlehčovací služby na Domě klidného stáří, Okružní 67, Žďár nad Sázavou 3 
s kapacitou 4 lůžek. Jako cílovou skupinu komise doporučuje osoby starší 30 let, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo vysokého věku,  
popř. pro onemocnění některým typem demence nebo Alzheimerovou chorobou 
prokazatelně potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  

Hlasování:  pro: 5  zdržel se: 0  proti: 0 
 

Věc bude nadále projednána s ředitelem Šerákem a předložena do Rady města. 

 



 
3. Informace z činnosti pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování 

sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou 
 
Pan Filip, DiS. uvedl, že setkání pracovní skupiny proběhlo minulý týden. Zde byla mimo jiné 
řešena žádost Oblastní charity Žďár nad Sázavou na financování Klubu v 9, kde v příštím 
roce skončí financování z Individuálního projektu Kraje Vysočina, součástí grantu. 
Předpokládaná ztráta by mohla pohybovat ve výši 180 tis. Kč. 
K činnosti a výstupu p. Filip uvedl, že se Členové pracovní skupiny se opakovaně setkávali a 

hledali optimální model financování sociálních služeb poskytovaných na území našeho 

města.  

Jako nejvhodnější členové pracovní skupiny vyhodnotili model, který využívá Kraj Vysočina. 

Jedná se o výpočet vyrovnávací platby na pracovní úvazky pro jednotlivé sociální služby s 

tím, že je zde předepsaná procentní výše tzv. jiných příjmů s dovětkem podíl měst a obcí 

(pohybuje se od 5 do 40 %).  Členové pracovní skupiny pracovali s tabulkami s podklady, jak 

by vycházel čistý příspěvek města na vyrovnávací platbu na jednotlivé úvazky služeb. Tímto 

způsobem by náklady města narostly na 3,5 násobek stávající výše podpory a to je nereálné. 

Při výpočtech členové pracovní skupiny vycházeli z výše prostředků, které jsou do služeb v 

současné době městem poskytovány. 

Byla vyhodnocena procentuální podpora skupin služeb, za předešlé roky, a to jak v rámci 

dotačních programů města, tak z dotace Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Jedná se o tyto 

služby: 

 Osobní asistence     20% 

 Poradenství      20% 

 Raná péče        2% 

 Pečovatelská služba       9% 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  17% 

 Hospicová péče     15% 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   4% 

 Terénní program       6% 

 Kontaktní centra       7% 

Pro každou skupinu služeb je navrhována procentuální výše z alokovaných finančních 

prostředků. Jednotliví žadatelé by se potom ucházeli o finanční prostředky z vypočítané 

částky pro tuto skupinu služeb. 

Poskytovatelé na Krajský úřad Kraje Vysočina čtvrtletně předávají report krajem 

předepsaných ukazatelů. Město by mohlo některé z těchto ukazatelů využít. Budeme 

požadovat od poskytovatelů, aby nám jednotlivé údaje poskytli za poskytovanou činnost 

služby na území města Žďáru nad Sázavou. 

Ing. Krábek dodává, že sociální služba Sociální rehabilitace, kterou vykonává Klub v 9, 

nebude patřit mezi podporované služby grantovým programem. Není totiž uvedena mezi 

službami, kde je uvedena procentuální povinnost obcí na tuto službu přispívat.  

p. Dobrovolný uvedl dotaz na praktické fungování hodnocení jednotlivých služeb, posouzení 

velikosti úvazku u jednotlivých služeb a počet poskytnutých služeb. Doporučuje, aby se 

upřednostnilo hodnocení jednotlivých skupin služeb, aby mohli hodnotitelé vyhodnocovat 

služby jednotlivých skupin služeb porovnávat při hodnocení jejich ukazatelů.  

Bylo poté dohodnuto, že budou nejméně dva hodnotitelé posuzovat vždy celou skupinu 

služeb, aby se mohly vzájemně porovnávat předložené ukazatele jednotlivých služeb a 

dobře je posoudit. Dříve se jednotlivými členy komise posuzovaly samostatné služby. 

Základní kritéria hodnocení byla upravena dle návrhů členů komise. 

Specifická kritéria byla upravena dle návrhů členů komise, rozhodujícím kritériem pro 

hodnocení bude velikost úvazku pro město, zařazené v síti služeb a podílová procenta pro 

jednotlivé služby.  



p. Novák doporučil zvýšení podpory činností, které jsou v přímém kontaktu s postiženou 

osobou (PS a OA) a omezit poradenství. Posílení přímé péče.  

Mgr. Mahel navrhnul, aby se snížilo procentuální hodnocení skupiny služeb sociálního 

poradenství o 2 % s tím, že by se po 1 % přidalo osobní asistenci a pečovatelské službě.  

p. Šimo k tomuto uvedl, že se pracovní skupina pro změnu financování mnohokrát sešla a 

řešila jednotlivé služby a jejich financování a považuje zpracovaný návrh pracovní skupinou 

za vyvážený a doladěný. U omezení poradenství hrozí riziko ukončení těchto služeb. Je 

třeba podpořit stabilitu poskytovaných služeb. Souhlasí se zachováním výše procent 

navrhované pracovní skupinou. 

p. Králová doporučila procenta podpory ponechat ve výši navržených pracovní skupinou 

p. Dobrovolný doporučuje případnou změnu provést v příštím roce, a to na základě tvrdých 

faktů, čísel a jejich možného vyhodnocení v rámci vyhodnocování dotačního programu podle 

nových pravidel.  

p. Mahel uvedl, že osobní asistence má stejnou podporu jako sociální poradenství. 

Doporučuje přímé služby více podpořit. Procentem podpořit navíc osobní asistenci a 

pečovatelskou službu.  

Ing. Klement poukázal na zpracovanou tabulku, kde je porovnání procentuální podpory 

z loňského roku (vycházejí z roku 2018 a 2019). Rok 2020 byl jiný, promítlo se tam více vlivů 

a nekopíroval trendy.   

Komise hlasovala o protinávrhu a schválila toto usnesení. 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje změnu procentuální podpory 
skupin služeb snížením o 2 % Poradenství a navýšení o 1% Osobní asistence 
a o 1 % Pečovatelská služba. 

 
Hlasování:  pro: 3  zdržel se: 2  proti: 2 
 

Komise hlasovala o původním návrhu a schválila toto usnesení. 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje původní návrh procentuální 
podpory skupin služeb. 

 
Hlasování:  pro: 4  zdržel se: 1  proti: 2 
 

Do rady města budou tedy předloženy oba dva návrhy procentuální podpory skupin služeb 

projednávané komisí prorodinných aktivit, sociální a zdravotní spolu s návrhem výzvy 

dotačního programu. Tabulka procentuální podpory skupin služeb je součástí metodiky pro 

hodnocení žádostí dotačního programu. Metodika bude doplněna na základě rozhodnutí 

rady města. 

 

4. Dotační program „Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města 
Žďáru nad Sázavou 2021“  
 

Ing. Krábek seznámil přítomné s návrhem upravené výzvy dotačního programu, jak byla 
zpracována pracovní skupinou pro změnu financování, a to včetně metodiky hodnocení. Ta 
byla řešena však v předešlém projednávaném bodě. Upozornil na změny v základních a 
specifických kritériích a navíc je zde specifikovaný žadatel, jako nezisková organizace dle 
NOZ.  



Z diskuze vyplynulo, že je nutné provést změnu max. výše přidělené dotace až na 1 200 000 
v případě, že jeden žadatel podává jednu žádost za více služeb. 
p. Dobrovolný podal návrh na provedení změny v neuznatelných nákladech, a to vypuštěním 
položky pořízení dlouhodobého drobného majetku (např. notebook, apod.), aby se stal 
nákladem uznatelným.  
p. Novák doporučil, aby k této změně nedošlo. 
Komise o tomto návrhu hlasovala a přijala toto usnesení. 

 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje dlouhodobého majetku 

z neuznatelných nákladů z výzvy dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních 

služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2021“  

Hlasováni: pro: 4, zdržel se: 0, proti: 3 

Dále bylo hlasováno o samotné výzvě dotačního programu „Dotace pro poskytovatele 
sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2021“, která byla členy komise 
doplňována a upravována. 

 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města vyhlásit dotační 

program „Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 

2021“ dle předloženého návrhu, včetně metodiky hodnocení. Procentuální rozdělení 

alokované částky dotačního programu do jednotlivých služeb ponechává na rozhodnutí Rady 

města.  

Hlasováni: pro: 7, zdržel se: 0, proti: 0 

 
 
5. Dotační program „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní 

oblasti 2021“  
 

Ing. Krábek uvedl tento bod, s tím, že při vyhodnocování dotačního programu pro rok 2020 
se komise shodla na tom, že v tomto dotačním programu není třeba provádět změnu. Byla 
tedy provedena pouze aktualizace dat, celková částka zůstává ve výši 220 000Kč. Nedošlo 
ke změně kritérií ani metodice. Podávání žádostí: leden 2021.  
p. Filip doporučil, aby dotační program byl ponechán v současné podobě. 
Komise hlasovala o návrhu výzvy dotačního programu a schválila 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 2021“ dle 

předloženého návrhu, včetně metodiky hodnocení. Procentuální rozdělení alokované částky 

dotačního programu do jednotlivých služeb ponechává na rozhodnutí Rady města.  

Hlasováni: pro: 7, zdržel se: 0, proti: 0 

 
6. Schválení Komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro 

období 2021 - 2014  
 
Ing. Krábek uvedl toto téma s tím, že se na minulém zasedání obšírně prezentovaly výstupy 
komunitního plánu a že je možné prezentaci představit členům komise, kteří nebyli na 
minulém zasedání komise, nebo se mohou tito členové komise dotazovat na výstupy 
komunitního plánu, navrhovat změny a doplnění.  
Členové komise konkrétní dotazy a doplnění Komunitního plánu neměli. 
Mgr. Mahel uvedl nespokojen s výstupy komunitního plánu, se kterými jsou spojeny finance. 
Považuje je za nereálná. Pokud nebude dotace, nedojde k realizaci aktivit. 
Komise hlasovala o návrhu Komunitního plánu sociálních služeb a schválila toto usnesení. 



Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města schválit Komunitní 

plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2021 - 2014.  

Hlasováni: pro: 6, zdržel se: 1, proti: 0 

 
7. Schválení Strategického plánu sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou 

pro období 2021 - 2014  
 
Ing. Krábek uvedl toto téma a sdělil, že se na minulém zasedání prezentovala tvorba a 
výstupy strategického plánu sociálního začleňování a že je možné prezentaci představit 
členům komise, kteří nebyli na minulém zasedání komise, nebo se mohou tito členové 
komise dotazovat na výstupy komunitního plánu, navrhovat změny a doplnění.  
Členové komise konkrétní dotazy a doplnění Komunitního plánu neměli. 
Mgr. Mahel se dotazoval na počet osob v exekuci. Ing. Krábek uvedl, že dochází k nárůstu 
osob s více exekucemi, osoby řeší svou situaci v poradenských institucích (Občanská 
poradna ZR, poradna Portimo, o.p.s v NMNM). Uvedl, že dlužníci o dluzích nemluví a 
většinou je neřeší. Sociální odbor se o dluzích dozvídá od klientů, kteří svou situaci chtějí 
řešit.  
 
Komise hlasovala o návrhu Strategického plánu sociálního začleňování a schválila toto 
usnesení. 

Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města schválit 

Strategického plánu sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou pro období 2021 - 

2014.  

Hlasováni: pro: 6, zdržel se: 0, proti: 1 

8. Různé 
Ing. Krábek informoval přítomné o vyhlášení výběrového řízení na zajištění provozu Family a 
Senior Point. Uvedl, že působení ve městě 5 let. Působí ve čtvrtém patře polikliniky. Family a 
Senior Point je v jednom místě, i když mají oddělené prostory. Působí 5 pracovních dnů 
minimálně 4 hodiny, mají bezbariérový přístup a přístupné WC. Je zde dětský koutek, místo 
pro přebalování a kuchyňka pro přípravu stravy. 
Město žádá od roku 2016 o dotaci na provoz Kraj Vysočina. Žadatelem o podporu může být 
pouze město nebo obec. Do původního výběrového řízení se přihlásily dvě organizace 
Kolpingovo dílo České republiky a Český červený kříž, Žďár nad Sázavou (nedisponoval 
prostory ani vybavením). Pointa mají velký záběr činností pro děti, rodiny s dětmi, 
mezigenerační setkávání a aktivity. Služba je komplexní. Podporují mezigenerační propojení, 
tvořivé dílny, besedy. Využívanou aktivitou je spolupráce s Alzheimer poradnou. Zde je 
možné si dohodnout schůzku na pointu.  
Počet návštěvníků: 1500 – 2019, z toho dospělých 850, a 630 dětí. Senior point měl 1960 
návštěvníků. Pointy realizuje výstavy, besedy, workshopy, přednášky, setkání s osobnostmi 
aj. činnost pointů je návštěvníky velmi dobře hodnocena.  
Uvedl, že bude do Rady města předkládat návrh na vyhlášení výběrového řízení na 
provozovatele pro rok 2021 s možným prodloužením do roku 2024.   
Přednesl také informace z činnosti Family a Senior Pointu. Řeší rodinné a senior pasy, 
spolupracují na Seniorské obálce, kde pomáhaly s jejich distribucí. Vyřizují záležitosti 
spojené se zaměstnáním. Pro seniory je to místo k setkávání, neinstitucionální pracoviště. 
Doporučuji další spolupráci.  
Komise vzala na vědomí informace o činnosti pointů a návrhu na vyhlášení výběrového 
řízení  

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní bere na vědomí informaci o činnosti Family 
a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou a o návrhu na vyhlášení výběrového řízení na 
zajištění provozu Family Pointu a Senior Pointu pro rok 2021 s možností prodloužení. 
 
Hlasování:  pro: 7  zdržel se: 0  proti: 0 



 
 

Ing. Krábek informoval o situaci COVID-19 ve Žďáře nad Sázavou. Je několik nakažených 
zaměstnanců i uživatelů. Probíhá testování na sociálních službách. Problém s pracovníky 
v sociálních službách. Podařilo se zajistit několik studentek Střední zdravotnické školy a 
Vyšší zdravotnické školy ve Žďáře nad Sázavou na výpomoc.  
 
 
p. Novák uvedl, že existuje metodika MPSV, kde jsou uznatelné a neuznatelné náklady. Mezi 
uznatelnými náklady jsou i náklady na pořízení dlouhodobého drobného majetku.  
Předseda p. Filip uvadl, že již bylo odhlasováno, že nebudou mezi uznatelnými náklady 
v dotačním programu „Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru 
nad Sázavou 2021“. 

   

Příští jednání komise proběhne ve středu 18. 11. 2020 v zasedací místnosti rady města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  
 
 
 
 
 
 


