
Zápis 
z 16. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 

ze dne 17. 02. 2021 ve Žďáru nad Sázavou, která se konala v budově Městského úřadu 

ve Žďáře nad Sázavou, v zasedací místnosti Zastupitelstva města 

 
Garant komise: MUDr. Romana Bělohlávková, místostarostka města Žďáru 

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, 
Mgr. Michaela Šinkorová, Bc. Karel Březina 

Omluveni: Veronika Dobrovolná 
Hosté: Ing. Petr Krábek 
 

 
Program jednání: 
 
1. Zahájení  

2. Kontrola usnesení (Filip, DiS.) 

3. Rozdělení žádostí podaných do dotačního programu Dotace pro podporu spolkové 
činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2021 (ing. Krábek) 

4. Žádosti zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb (ing. Krábek) 

5. Řešení situace osob bez přístřeší (ing. Krábek) 

6. Aktuální informace o nemoci COVID – 19 (MUDr. Bělohlávková) 

7. Různé:  

 

1. Zahájení 
 
Předseda komise, pan David Filip, DiS. přivítal všechny přítomné. Následně je seznámil 
s programem jednání. Na žádost paní místostarostky, MUDr. Bělohlávkové, předložil návrh 
na změnu pořadí projednávání jednotlivých bodů, kdy byl bod jednání č. 6 zařazen jako bod 
č. 4, čímž došlo k posunu čísel u dalších bodů jednání.  
 

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: 8  zdržel se: 0  proti: 0 
 
 

2. Kontrola usnesení   
 

Předseda komise, pan David Filip, Dis. sdělil, že dle usnesení členů komise z minulého 
zasedání dojde k projednání Řešení situace osob bez přístřeší, zařazeno na dnešním 
jednání po změně programu jako bod č. 6. 
 
 

 

 

 

 



 

3. Rozdělení žádostí podaných do dotačního programu Dotace pro podporu spolkové 
činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2021 (ing. Krábek) 

 
Každý člen komise si vylosoval lísteček s číslem, které uvádí číslo podané žádosti 
do dotačního programu Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 
2021. 
 
 
 
Rozdělení hodnotitelů proběhlo takto: 
 

 Žádost č. 1: p. Králová + p. Stočková 

 Žádost č. 2: p. Dobrovolná + p. Stočková 

 Žádost č. 3: p. Filip + p. Novák 

 Žádost č. 4: p. Mahel + p. Dobrovolný 

 Žádost č. 5: p. Šimo + p. Šinkorová 

 Žádost č. 6: p. Šimo + p. Šinkorová 

 Žádost č. 7: p. Filip + p. Mahel 

 Žádost č. 8: p. Králová + p. Mahel 

 Žádost č. 9: p. Filip + p. Novák 
 
Následně došlo k přečtení, které spolky jaký člen komise bude hodnotit a předseda komise 
se členů dotázal, zda se někdo cítí být ve střetu zájmu, aby případně došlo ke změně 
hodnocené žádosti. Žádný člen komise se necítil být ve střetu zájmu. K elektronickému 
rozeslání jednotlivých žádostí dojde nejpozději v pátek, dne 19. 02. 2021 a to na e-mail, 
každému členu komise dle uvedeného losování. 
 
Termín pro vyhodnocení jednotlivých žádostí a zaslání vyplněné tabulky s hodnocením zpět 
na Městský úřad Žďár nad Sázavou byl stanoven na pátek 5. března 2021. 
Hodnocení zašlete prosím na tyto e-maily. 
karel.brezina@zdarns.cz 
petr.ktabek@zdarns.cz 
 

 
4. Aktuální informace o nemoci COVID – 19 (MUDr. Bělohlávková) 

Garant komise, paní MUDr. Bělohlávková informovala členy komise, že v současné době 
došlo k nárůstu onemocnění. Postupně také dochází k posunu věku pozitivních pacientů, kdy 
není výjimkou pozitivita i u kojenců. V nemocnici v Novém Městě na Moravě je situace oproti 
ostatním dobrá, došlo ke zrušení rezervních lůžek pro pacienty trpící nemocí COVID-19. 
Oddělení ARO a JIP – u pacientů s těžším průběhem nemoci je třeba delší hospitalizace  
na těchto odděleních, čímž dochází k postupnému nárůstu pacientů. 

Očkovací centrum vznikne v prostorách víceúčelové sportovní haly „Na Bouchalkách“, 
zde velmi pomohla TJ Žďár nad Sázavou. Očkovací centrum bude provozováno po dobu 
až dvou let a to za úhradu provozních nákladů, bez nájmu. Na jeho zřízení se podílí Kraj 
Vysočina, který zajistí vybavenost prostor, město Žďár nad Sázavou – uhradí energie 
a nemocnice v Novém městě na Moravě zajistí potřebný zdravotnický personál. Díky 
zaměstnancům Teleflexu, kteří vytvořili počítačovou simulaci provozu, došlo k upřesnění 
očkovacích míst, průchodnosti a celkové kapacity. Ta by měla činit 500 až 750 osob za den. 
Jelikož se vedlejší účinky po aplikaci vakcíny projeví z pravidla do 5 minut byla oba 
monitorovaného odpočinku snížena z půl hodiny na 15 minut. Předpokládané zahájení 
provozu je v pondělí 15. 03. 2021. Bude se jednat o tzv. typ A, kdy bude očkováno 5 dní 
v týdnu (nejspíše úterý – sobota), 8 hodin denně. V případě potřeby se denní doba očkování 
může prodloužit. 

Očkovat by se dle dostupných informací mělo vakcínou RNA od společnosti Pfizer 
a Moderna. Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky je z pohledu účinnosti 
vhodnější očkovat vakcínou AstraZeneca osoby mladší 55 let.  

Aktuálně bylo spuštěno první podobné očkovací centrum v Pelhřimově. Podle analýzy jeho 
provozu, dojde případně k úpravě koncepce centra místního.    

mailto:karel.brezina@zdarns.cz
mailto:petr.ktabek@zdarns.cz


V současnosti není počítáno se zřízením mobilního očkovacího centra, kdy největší 
překážkou je obslužný personál. Předpokladem je, že v budoucnosti budou tuto formu 
očkování zajišťovat praktičtí lékaři v rámci návštěvní služby pacientů. 

      

5. Žádosti zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb (ing. Krábek) 
 

Vedoucí sociálního odboru představil jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, kteří žádají 
o zařazení do Sítě poskytovatelů sociálních služeb Kraje Vysočina, a potřebují stanovisko 
Města Žďáru nad Sázavou. Jedná se o:  
  

 
A)  Poradna pro gambling Kraje Vysočina - společný projekt tří realizátorů 

(Kolpingovo dílo České republiky z.s., Oblastní charita Jihlava, Oblastní charita 
Třebíč) kteří se dlouhodobě zabývají protidrogovými aktivitami. Koordinační roli 
v Poradně pro gambling má Kolpingovo dílo České republiky z.s. ve Žďáře 
nad Sázavou. Poradna pro gambling je určena jak osobám, které hazardně hrají, 
tak i těm, kteří mají jinou nelátkovou závislost (závislost na internetu, digitálních 
hrách, on-line komunikaci, na stránkách s pornografickým obsahem). Cílovou 
skupinou jsou také jejich partneři, rodiče, příbuzní a přátelé osob ohrožených 
hazardním hraním. 
Žádost se podává v souvislosti se záměrem podat žádost na Kraj Vysočina 
o zařazení sociální služby Poradna pro gambling Kraje Vysočina ve do Krajské sítě 
sociálních služeb Kraje Vysočina. 

 
B) Kontaktní a poradenské centrum Spektrum v oblasti drogové problematiky – 

zřizovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s. V současné době, v rámci 
zařízení Kontaktní a poradenské centrum Spektrum probíhá realizace projektu Káčko 
3D: Rozvoj sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách města Žďár 
nad Sázavou.  Díky projektu ESF došlo k zavedení terénní a ambulantní formy práce 
pro osoby užívající alkohol ve spojení s bezdomoveckým způsobem života. V rámci 
projektu došlo k personálnímu posílení týmu pracovníků KPC Spektrum o 1,0 úvazku. 
Tento pracovník se věnuje práci s výše uvedenými osobami, a podílí  
se na poskytování služeb uživatelům nelegálních návykových látek. Terénní 
práce je od počátku projektu prováděna 2x týdně (úterý: 13.00 – 16.00 hodin, pátek: 
8.00 - 11.00 hodin) a v rámci KPC mohli tito klienti využívat služeb ve vyčleněném 
čase ve čtvrtek od 800 do 1100. V květnu roku 2020 došlo na základě 
epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním Covid-19 k rozšíření provozní 
doby, a to od 9.00 do 16.00 hodin. V rámci terénní práce dochází k monitoringu 
lokality, aktivnímu vyhledávání a oslovování potenciálních klientů. Ke kontaktování 
klientů docházelo především zpočátku projektu, nyní již dochází k pravidelným 
kontaktům s klienty a poskytování sociálních služeb. 
Žádost se podává v souvislosti s podáním žádosti na Kraj Vysočina za účelem 
navýšení úvazku 1,0 u služby Kontaktní a poradenské centrum Spektrum v oblasti 
drogové problematiky, který je v současné době zajištěn financováním z projektu. 

 
C) Klub v9 centrum služeb pro podporu duševního zdraví – zřizovatelem je Oblastní 

charita Žďár nad Sázavou. Zaměřuje se na pomoc dospělým lidem lidi s duševním 
onemocněním. Posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatelů. 
Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění 
do jejich přirozeného prostředí. Služba je poskytovaná lidem, kteří se v důsledku 
svého duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají oslabenou 
nebo sníženou schopnost zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního života 
společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. 
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním. Služba je poskytovaná 
osobám ve věkovém rozmezí 18 – 70 let. Služba nemůže být poskytnuta lidem 
s demencí. 
Důvodem podání žádosti na navýšení kapacity je nadále optimalizovat a udržet 
personální zabezpečení služby vzhledem k probíhající reformě psychiatrické péče 
a souvisejícím nárůstem klientů. Cílem je zejména posílit terénní formu sociální 
rehabilitace tak, aby byla schopna pružně reagovat na navyšující se poptávku 
zájemců. 



 
 
Diskuze: 

 Člen komise p. Mahel vznesl dotaz, zda u Kontaktního a poradenského centra 
Spektrum, to bude znamenat navýšení kapacity pracovníků o jednu osobu.  

o Odpověděl člen komice p. Dobrovolný, že ne. Stejná žádost byla již touto 
komisí schvalována v loňském roce, ovšem toto rozšíření Kraj Vysočina 
neschválil. Proto dochází k opětovnému podání žádosti a jedná se konkrétně 
o pozici koordinátora projektu Káčko 3D, který je také kontaktním a terénním 
pracovníkem.    

 

 Předseda komise p. Filip doplnil, že je třeba v materiálech pro Radu města Žďár 
nad Sázavou uvést, že dané změny nebudou mít dopad na rozpočet města. Budou 
podporovány v rámci dotačního programu Dotace pro podporu sociálních služeb  
na zemí města Žďáru nad Sázavou 2021. 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města Žďár nad Sázavou 
schválení předložených žádostí o zařazení do Sítě poskytovatelů sociálních služeb Kraje 
Vysočina, a to Poradna pro gambling Kraje Vysočina, Kontaktní a poradenské centrum 
Spektrum v oblasti drogové problematiky, Klub v9 centrum služeb pro podporu duševního 
zdraví 
 
 
Hlasování:  pro:  8  zdržel se: 0  proti:  0 
 
 

6. Řešení situace osob bez přístřeší (ing. Krábek) 

 
Vedoucí sociálního odboru Ing. Krábek členy komise obeznámil, že ve spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb zabývajících se touto problematikou vznikl dokument 
zabývající se řešením bezdomovectví ve Žďáře nad Sázavou. Dále byly představeny 
konkrétní sociální služby, které se na území města této problematice věnují., jedná se o: 
Kontaktní a poradenské centrum Spektrum (Káčko 3D), Charitní záchranná síť, azylový dům 
pro muže, Ječmínek o.p.s. a sociální kurátor na MěU.  
Díky Pavlu Novákovi, soukromému dárci a vedení města byly získány finanční prostředky  
na nákup dvou kusů IGLOU, které mají k dispozici klienti KPC Spektrum. Realizace Centra 
sociálních služeb v příštích letech pomůže zlepšit podmínky pro klienty azylového domu 
a zlepší podmínky pro samotnou činnost azylového domu. Bude zde možný komunitní život, 
který v objektu svobodárny dnes možný není. Bude zde zajištěn provoz noclehárny,  
kde budou mít osoby bez přístřeší možnost klidného spaní v suchu a v teple. Navíc zde bude 
sprcha a možnost vyprání prádla. Co se nepodařilo do projektu včlenit, je zřízení denního 
centra pro osoby bez přístřeší.  
Jako jednu z priorit je nyní třeba vyřešit institut „teplé židle“, kde by měly osoby bez přístřeší 
možnost přečkat v noční dobu nepříznivé zimní počasí. Jako dobré řešení se jeví, pořízení 
obytné buňky, nebo maringotky, která by byla umístěna v blízkosti Úsvit, o.p.s.,  
kde by pravidelnou kontrolu mohla zajišťovat Městská policie Žďár nad Sázavou, a o úklid  
by se mohli starat zaměstnanci z Úsvit, o.p.s.   
Dalším problémem, který vyvstal a bude třeba jej řešit, je umisťování osob žijících 
bez přístřeší, do pro ně vhodných pobytových sociálních služeb. Aktuálně pracovníci 
sociálního odboru řeší, umístění takovýchto klientů. Kteří jsou v seniorském věku, jsou závislí 
na alkoholu a jejich zdravotní stav vyžaduje stálou péči. Jeden z nich má amputované 
končetiny, je v nemocnici a následně ho bude třeba umístit do sociální služby poskytující 
nepřetržitou pomoc dané cílové skupině, ovšem překážkou se stala nízká kapacita 
obslužnosti u daných sociálních služeb.   
 
Diskuze:  

 Člen komise p. Mahel vznesl dotaz, zda je, vzhledem ke vzniku noclehárny, 
toto zařízení teplé židle nezbytné. Nejspíše bude jeho pořízení a provoz finančně 



náročné. Jak bude řešena bezpečnost, aby daný prostor neobsadil nějaký agresivní 
jedinec, který si jej zabere sám pro sebe? Existuje nějaká představa, kolik osob by 
tuto instituci využilo – bude se jednat o jednotky nebo desítky osob v daném období?.  

o Odpověděl p. Krábek, že o bezpečnost by se starala městská polici 
a o čistotu nejspíše pracovníci společnosti Úsvit o. p. s. Náklady na provoz 
a samotné pořízení uvedeného prostoru je třeba propočítat, ale pohybujeme 
se řádově v několika desítkách tisíc při pořízení. Ohledně možného využití, 
se vše bude odvíjet, od organizačního zajištění a aktuálního počasí, 
které v daném období bude, ale bavíme se o možném nepravidelném využití 
skupinou cca 30 osob během uvedené období 3 měsíců, které by teplou židli 
mohli využívat, plus další osoby bez přístřeší, které se na území města 
dostanou, ovšem nemají potřebu zde setrvat. Potřebují pouze přečkat např. 
jednu nebo dvě noci. Aktuálně takový prostor ve městě není. Jedná se také  
o možné využití městskou policií, kdy pokud naleznou nějakou osobu, která 
není pod vlivem alkoholu, v silných mrazech venku na ulici, pak v současné 
době není vyřešen vhodný prostor, kam tohoto člověka přemístit do tepla,  
aby nedošlo k jeho podchlazení nebo dokonce umrznutí. Vše aktuálně závisí 
na dobré vůli vedoucích azylových domů, kteří mohou, ale nemusí ve složité 
epidemiologické situaci institut teplé židle poskytovat.  
 

 Člen komise p. Šimo vznesl dotaz, zda je tato služba udržitelná, jestli existují 
nějaké reference z jiných měst.  

o Odpověděl p. Krábek, že ano, ve větších městech institut teplé židle běžně 
funguje a reference je možné získat např. na internetu. 
 

 Předseda komise p. Filip vznesl dotaz, jestli je možné alespoň orientačně v tuto 
chvíli odhadnout finanční náročnost pořízení a údržby takového zařízení.  

 Odpověděl p. Krábek, že cena elektřiny může být cca 5.000,- Kč na dané 
období, tedy 3 zimní měsíce, o které se jedná, k tomu je třeba přičíst náklady 
za vodné a stočné, úklid a pořízení buňky.  
 

 Člen komise p. Novák doplnil informace o teplé židli, že opravdu na internetu 
se dají najít celé desítky referencí a inspirace pro zřízení a provoz dané instituce. 
Jednou z možností finanční podpory provozu by mohl být také sponzoring. Ovšem 
s ochotou lidí přispívat na potřeby osob bez přístřeší je to tak 50:50. 
 

 Člen komise p. Dobrovolný podotknul, že by doporučoval sestavení rozvahy  
o zřízení teplé židle formou projektu. Kde bude uvedeno, kde se teplá židle bude 
nacházet, kolik bude stát její zřízení, provoz a údržba, kdo tyto činnosti a jak bude 
zajišťovat.  
 

 Předseda komise p. Filip doplnil, že bude třeba zjistit, zda mezi členy Rady města 
Žďár nad Sázavou bude za současné ekonomické situace dostatečná podpora. 
 

 Vedoucí sociálního odporu p. Krábek, na výše uvedené dotazy reagoval, 
že letošní tuhá zima, která po několika letech nastala, ukázala, že je třeba tuto 
problematiku řešit. V tuto chvíli bylo primárním účelem vyvolat diskuzi 
a to s dostatečným předstihem, uvedený záměr dobře připravit (např. právě formou 
projektu) a případně v čas realizovat pro následující zimu.  
 

 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní pověřuje Sociální odbor Městského úřadu 
ve Žďáře nad Sázavou k dopracování projektu Maringotka. 

 
Hlasování:  pro: 8  zdržel se: 1  proti: 0  
 
 
 



Komise prorodinných aktivit, žádá paní místostarostku, MUDr. Bělohlávkovou o zahájení 
jednání na úrovni Kraje Vysočiny o možnostech zvýšení kapacity lůžek domova se zvláštním 
režimem pro osoby, které potřebují péči v pobytovém zařízení a jsou závislé na alkoholu.  

 
Hlasování:  pro: 8  zdržel se: 0  proti: 0  
 
 
 
 
 
 

7. Různé:  

A) Výběrového řízení na provoz Senior – Pointu a Family – Pointu.  
Ing. Krábek informoval o tom, že Rada města v prosinci 2020 zrušila původní 
výběrové řízení, a v lednu 2021 vyhlásila nové výběrové řízení samostatně  
na zajištění každého Pointu zvlášť. Po vyhodnocení nabídek podaných do tohoto 
výběrového řízení, rada města schválila provozovatele Pointů takto:   

 Senior Point – bude provozovat Knihovna Matěje Josefa Sychry, 
příspěvková organizace  

 Family Point – bude provozovat Kolpingovo dílo České republiky z.s.  
 

B) Domov Kamélie Křižanov, středisko Žďár nad Sázavou 
Ing. Krábek informoval o tom, že došlo ke zprovoznění transformačních domků  
na ulici U Křížku. Je tam ubytováno celkem 12 osob, po 6 osobách v každém 
domku.  Dochází k postupnému zabydlování se v nových prostorách. Pokusíme 
se jednat ohledně možnosti návštěvy těchto domů členy komise. Pokud to situace 
nedovolí, dojde k pozvání vedoucí střediska na některé z následujících jednání 
komise.  

 
 
 
 
Příští jednání komise proběhne 17. 03. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Bc. Karel Březina 
 
 
 
 
 
 


