
Zápis 
z 18. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 

ze dne 24. 04. 2021, která se konala v prostorách velké zasedací místnosti 

Zastupitelstva města, v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou,  

Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 

 

Garant komise: MUDr. Romana Bělohlávková, místostarostka města Žďár 
nad Sázavou 

 

Předseda komise: David Filip, DiS. 
 

Přítomni: David Filip, DiS., Mgr. Veronika Dobrovolná, p. Václav Dobrovolný, 
Mgr. Ivona Králová, Mgr. Tomáš Mahel, p. 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 z dotačního programu Dotace pro podporu poskytovatelů sociálních 
a zdravotních služeb (Filip, DiS.) 

4. Koncepce prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou (ing. Krábek) 

5. Různé:  

 

1. Zahájení 
 
Předseda komise, pan David Filip, DiS. přivítal všechny přítomné. Následně je seznámil 
s programem jednání.  
 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program jednání 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. se požádal vedoucího odboru sociálního – 
Ing. Krábka, zda by sdělil, jak byla splněna usnesení z minulého jednání komise, které 
proběhlo dne 17. 02. 2021. 
Ing. Krábek sdělil, že Rada města Žďár nad Sázavou schválila předložené žádosti soc. 
služeb o zařazení do Sítě poskytovatelů sociálních služeb Kraje Vysočina. Projekt 
Maringotka je ve fázi rozpracovanosti, kdy došlo k poptávce na cenu nějaké stavební buňky, 
ceká se na dodání cenových nabídek. Jednání o zvýšení kapacity lůžek domova se 
zvláštním režimem pro osoby závislé na alkoholu byla zahájena prozatím na neformální 
úrovni. 
 

  



 
 

 

 

3. Vyhodnocení žádostí z dotačního programu Dotace pro podporu poskytovatelů 
sociálních a zdravotních služeb 2021 (Filip, DiS.) 

 

Všichni členové komise, kteří hodnotili jednotlivé žádosti o Dotace pro podporu poskytovatelů 
sociální a zdravotních a zdravotních služeb 2021 zaslali své hodnocení dle domluvy. 
Následně došlo k doplnění tabulky a ke komentářům jednotlivých hodnotitelů.  

Před samotným hodnocením proběhla diskuze, kdy: 

 člen komise Mgr. Mahel  sdělil, že dle jeho názoru by bylo dobré, zaměřit se 
v příštím roce na větší hodnotící škálu a přesněji specifikovat, jak v hodnocení u 
jednotlivých typů sociálních služeb postupovat, aby bylo možné jednotlivé typi soc. 
služeb mezi sebou porovnávat. Čímž by došlo ke zpřesnění hodnocení. 
 

o reagoval člen komise a pracovní skupiny, která se zabývala nastavením 
systému hodnocení, p. Dobrovolný, který uvedl, ž pracovní skupina se 
snažila nastavit co nejpřesnější a nejlepší hodnocení, nicméně ke specifikám 
jednotlivých druhů sociálních služeb, bylo přistoupeno k hodnocení, 
kdy hlavním (nikoli jediným) ukazatelem byl zvolen přepočet úvazku.  
 

o Ing. Krábek doplnil, že zřetel byl brán na krajskou registrační síť. Členové 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní na jednom ze svých 
předešlých jednání rozhodla, že v letošním roce bude opravdu hlavním 
hodnotícím kritériem počet úvazku dané služby, což následně schválilo také 
Zastupitelstvo města.  

 

o předseda komise, p. Filip, Dis. reagoval připomínkou, že problémem zde 
může být náročnost obsluhy jednotlivých klientů, kdy každý klient potřebuje 
jinou časovou dotaci pro vhodnou péči. Pokud toto vezmeme v úvahu, pak 
například ukazatel počtu klientů se nám tím zneplatní. 

 

o člen komise p. Novák, vznesl podnět, kdy uvedl, že by nejspíše proto bylo 
v příštím roce dobré zahrnout jako hodnotící kritérium vedle počtu úvazků 
také hodiny přímé péče.      

 

o členové komise p. Novám a Mgr. Mahel, navrhli, aby bylo hlasováno, 
na jakém základu se bude aktuálně přesně schvalovat přidělená finanční 
částka jednotlivým soc. službám. Jestli to bude pouze přesně dle počtu 
pracovních úvazků, nebo i na základě dalších ukazatelů. 

 

Návrh č. 1 – předkladatel člen komise Mgr. Mahel: 

Navrhuji, přidělení finančních částek přesně dle přepočtu na jednotlivé pracovní úvazky 
daných sociální služeb. 

 
Hlasování:   pro: 2   proti: 5  zdržel se: 2  
 
 
Návrh č. 2 – předkladatelka členka komise Mgr. Dobrovolná:  
 

Navrhuji, přidělení finančních částek dle systému, kde bude hlavním nikoli jediným 
ukazatelem přepočet na jednotlivé pracovní úvazky daných sociální služeb a dále se bude 
přihlížet k ostatním specifikám jednotlivých žádostí.  

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



 

Poté byly schváleny návrhy pro přidělení finanční podpory jednotlivým žadatelům (viz 
tabulka). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města Žďár nad Sázavou 
schválení navržené výše přidělených finančních prostředků z dotačního programu Dotace 
pro podporu poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb 2021. 

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

 

4. Koncepce prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou (Ing. Krábek) 

 
Vedoucí OS Ing. Krábek seznámil členy komise s navrhovanou strukturou Koncepce 
prorodinné politiky.  



Kde se prozatím předpokládá, její rozdělení do několika oblastí (charakteristika jednotlivých 
členů a jejich specifik, oblast bydlení, vzdělávání, zaměstnání, zdravotní a sociální péče, 
volný čas, bezpečnost a co možná nejkomplexnější institucionální zakotvení a finanční 
podpora rodinné politiky města) tak, aby se pokryla co nejkomplexnější problematika rodinné 
politiky na území města Žďáru nad Sázavou. 
Dále požádal jednotlivé členy komise, aby se přihlásili ti, kteří se chtějí do tvorby koncepce 
aktivně zapojit v činnosti pracovních skupin. 
 
Přihlásili se tito členové:  

 p. David Filip, DiS. 

 Mgr. Veronika Dobrovolná 

 p. Václav Dobrovolný 

 Mgr. Ivona Králová 

 Mgr. Tomáš Mahel 

 Mgr. Michal Šimo 

 Mgr. Michaela Šinkorová 
 
Následně bylo domluveno, že v čase do příštího jednání komise (19. 05. 2021), proběhne 
první pracovní setkání členů jednotlivých pracovních skupin. 

 
5. Různé: 

 
a. Dluhová poradna – Člověk v tísni (Ing. Krábek) 

V Budově městského úřadu vznikla Dluhová poradna, která spadá pod organizaci 
Člověka v tísni, o. p. s. Poradenství je poskytováno zdarma. Městský úřad hradí 
tzv. režijní náklady provozu poradny – tedy energie. Možnost využití je ve všední 
dny v úterý až ve čtvrtek, ideálně po předchozí domluvě.  

Vedoucí kanceláře: 

p. Šárka Lapčáková, 
tel.: 702 182 643 
e-mail: sarka.lapcakovalovekvtisni.cz 

 
Více informací o službě jsou k nalezení zde:    
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/dluhove-poradenstvi 

 
 

b. Měsíční přehled o odměnách za působení v komisi (Bc. Březina)  

Mzdová účetní městského úřadu p. Konopásková vznáší dotaz, zda jednotlivý 
členové komise trvají, na pravidelném předávání přehledu o odměnách 
za působení v komisi. Nebo by jim postačilo obdržet celkový přehled jedenkrát 
ročně. Samozřejmostí pak zůstává pro zájemce vystavení Potvrzení 
o zdanitelných příjmech. 

 

Usnesení: 

Členové Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní netrvají na pravidelném 
předávání přehledu o odměnách za působení v uvedené komisi. 

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

  
 

 
Příští jednání komise proběhne 19. 05. 2021 
 
Zapsal: Bc. Karel Březina 

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/dluhove-poradenstvi

