
Zápis 
z 19. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 

ze dne 19. 05. 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 Žďáru 
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. Michaela Šinkorová, MUDr. Romana Bělohlávková , 
Bc. Karel Březina 

 

Omluveni: Mgr. Michal Šimo 
 

Hosté: Ing. Petr Krábek 
 

 
Program jednání: 
 
1. Zahájení  

2. Kontrola usnesení (Filip, DiS.) 

3. Informace ze setkání k tvorbě Koncepce prorodinné politiky (Ing. Krábek) 

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

5. Příprava dotačních programů pro rok 2022 (Filip, DiS.) 

6. Různé:  

a. Euroklíč (Ing. Stočková) 

b. Označení zastávek MHD a zjednodušení agendy žádostí o průkazy TP, ZTP, 
ZTP/P  

c. Senior taxi (Ing. Krábek) 

 

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: 8  zdržel se: 0  proti: 0 
 
 

2. Kontrola usnesení   
 

Předseda komise, pan David Filip, Dis. přednesl členům komise usnesení z minulého 
jednání komise. Daný bod se obešel bez připomínek. 

 
  
 
 



 

3. Informace ze setkání k tvorbě Koncepce prorodinné politiky (Ing. Krábek) 
 

Ve středu 12. 05. 2021 proběhlo první setkání ke tvorbě koncepce prorodinné politiky. 
Dostavila se cca polovina oslovených. Následně většina z přítomných přislíbila další zapojení 
se v rámci jednotlivých pracovních skupin (dále též jako PS). Vzhledem k tomu, že část 
oslovených svoji účast odřekla nebo přímo vyjádřila nezájem se do tvorby koncepce zapojit, 
mohou být jednotlivé pracovní skupiny ještě doplněny o další členy. Tvorba jednotlivých cílů 
bude probíhat od června do září letošního roku. Následně dojde k jejich zpracování 
a sestavení celé koncepce tak, aby mohla být v ideálním případě během listopadu 2021 
předložena Radě města a poté do konce roku předložena ke schválení Zastupitelstvu města.  

Diskuze k danému bodu:  

 člen komise p. Dobrovolný vznesl dotaz, zda je nějaký cíl, kterého by se mělo při 
prvním setkání pracovní skupiny dosáhnout, nebo nějaký harmonogram, 
jak postupovat.  

o Ing. Krábek odpověděl, že vedoucím jednotlivých PS budou rozeslány 
materiály. Dalším vhodným nástrojem by pak mohlo být např. sestavení 
SWOT analýzy dané problematiky (co již funguje, co by bylo dobré zřídit, co 
by bylo potřeba, na co nezapomenout, atd. …). Jednotlivé skupiny se budou 
scházet samostatně, úřed bude po dohodě zajišťovat administrativní 
záležitosti a v případě potřeby zajišťovat jednací místnosti.  

o p. Filip, Dis. doplnil, že bude třeba projít zaslané materiály a zjisti, 
které uvedené skutečnosti jsou doposud platné a kde došlo ke změnám. 
Také je projít z pohledu, co patří do skupiny cíle a co již do opatření apod. 

 
4. Vyhodnocení žádostí z dotačního programu Dotace pro podporu 

poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb (Filip, DiS.) 

 

Při sepisování smluv a opětovné kontrole všech žádostí byla odhalena skutečnost, 
že společnost Jimedis, z. s. má sice pověření Kraje Vysočina pro výkon sociálně právní 
ochrany dětí a mládeže, ale nemá uděleno pověření pro výkon sociální služby. Což 
v konečném důsledku znamená, že nesplňuje jedno ze stanovených základních kritérií pro 
obdržení dotace z rozpočtu města pro letošní rok, konkrétně Dotace pro podporu 
poskytovatelů sociálních služeb. Dotační program podporuje pouze registrované sociální 
služby.   

Z tohoto důvodu je třeba opětovně vyhodnotit danou skupiny sociálních služeb a provést 
revokaci v tabulce schválené na minulém jednání komise.. 

 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města schválit upravený 

návrh vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro podporu poskytovatelů sociálních 

služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2021“. 

 

 

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

5. Příprava dotačních programů pro rok 2022 (Filip, DiS.) 

 

A) Spolková činnost 
předseda komise, p. Filip, Dis. sdělil, že by uvedený dotační program ponechal 
ve stávající podobě. 



 člen komise, p. Novák podotknul, že s porovnáním s minulými lety, kdy společnost 
nečelila pandemii COVID-19 je vidět aktuálně úpadek. Jednotlivé spolky a jejich 
členové mají menší chuť vystupovat a nějakou činnost vyvíjet. Proto by přistoupil ke 
zjednodušení tohoto dotačního programu, aby se mohlo přihlásit o podporu více 
zájemců. Dále vznesl dotaz, proč se v letošním roce do tohoto dotačního programu 
nepřihlásily všechny spolky, jako tomu bylo v minulých letech.  
 

o Ing. Krábek odpověděl, že o dotačním programu a byly všichni „tradiční“ 
žadatelé informováni v polovině ledna na setkání Rady Klubu seniorů.  
některé spolky se v letošním roce rozhodly žádost nepodat i díky situaci 
z minulého období, kdy se jim nepovedlo přidělené finanční prostředky 
vyčerpat, nebo předpokládají, že se nebudou moci konat aktivity, které mají 
jejich členové rádi. Aktivní činnost některých spolků již skončila, protože jejich 
vedení již pro svůj věk nebo zdravotní stav již nemůže aktivně pracovat a 
nenašel se nikdo, kdo by je nahradil. Každý předseda spolku se může obrýtis 
na sociální odbor, kde mu jsme schopni pomoci. 
Máme také k dispozici Klub seniorů, který mohou využívat zdarma. Mohou se 
zde scházet, popř. dělat méně náročný program.   
  

o p. Filip, Dis. doplnil, že by bylo dobré udržet formu žádosti, která je již 
prověřena a zatím nebyly zaznamenány žádné stížnosti, pouze by se 
přikláněl k větší informovanosti veřejnosti na možnost čerpání finančních 
prostředků z rozpočtu města ZR.  

 

o p. místostarostka, MUDr. Bělohlávková – Považuji za přínosné domluvit se 
s tiskovým mluvčím, p. Papáčkem, aby vyšly informace o daných možnostech 
čerpání dotací ve Žďárských listech a to i s kontakty na pracovníky, kteří tyto 
informace poskytnou. 

 

o P. Stočková – Zde na městském úřadě vždy ochotně žádosti zkontroluje 
a případně poradí jak je doplnit, nebo co změnit p. Remarová. 

 

p. Stočková: Výzvu bych také neměnila, ale je třeba zaměřit se především na 
kontrolu přijímaných žádostí.  

 Ing. Krábek - Kontrola je v současnosti prováděna hned několikrát a to jak 
pracovníky úřadu, tak samotnými hodnotiteli, ovšem i tak může dojít k přehlédnutí 
nějakých nedostatků. Z pravidla v lednu každého roku probíhá informační schůzka 
se zástupci jednotlivých organizací, které o dotaci projevují zájem, kde je vysvětlen 
systém podání žádosti pro aktuální rok a zodpovězeny případné dotazy. Je 
nabídnuta možnost konzultace i kontroly úplnosti žádosti. Někdo této možnosti 
využije, někdo ne. Žádosti jsou odevzdávány v zalepené obálce, ale je možné 
požádat spolky o doplnění, což se také realizuje. Žádost je pro každého trochu 
slohovým cvičením, kde může dojít ke zkreslení. 

 
 

 p. Dobrovolný – Pokud bychom se zamýšleli nad zjednodušením dostupnosti 
možnosti uvedené finanční prostředky čerpat, nejsou pak např. neuznatelné náklady 
nebo výše spoluúčasti určitou překážkou? 
 

o Ing. Krábek – Aktuálně je předepsaná spoluúčast 30%, ale doposud jsme se 
nesetkali, že by některý žadatel nebo zájemce o dotaci uvedl, že je to pro ně 
nepřijatelné. Většinou je reálně spoluúčast větší. U malých spolků u některých 
činností to může komplikace způsobit. Stejně tak s neuznatelnými náklady 
prozatím problémy nebyly.   
 

o  p. Filip, Dis. – Kritéria pro poskytnutí dotace bychom měli projednat do září 
letošního roku, tzn. ještě je dostatek času, abychom se důkladně nad tímto 
bodem zamysleli. 

 

 

B) Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb  



předseda komise, p. Filip, Dis. navrhnul ponechat ve základní kritéria žádostí 
ve stávající podobě. Což přítomní členové komise nijak nerozporovali.  
 

 Mgr. Mahel – položil otázku, zda má vzhledem k letošnímu hodnocení smysl se 
specifickými kritérii zabývat. Připomněl, že při posledním hodnocení byl kladen důraz 
především na velikost počtu jednotlivých úvazků v daných soc. službách, kdy to 
v praxi znamenalo velký nepoměr mezi soc. službami u jednotlivých příspěvků 
přepočtených právě na úvazky.  
 

o p. Filip, Dis. – Dle svého názoru by se kritéria úvazku zcela nezbavoval, 
ale bral bych je jako jedno ze základních specifických kritérií, nikoli ovšem 
jediné. 
 

o p. Dobrovolný – By se přikláněl brát celé úvazky na službu nikoli  pouze 
financované z  Kraje Vysočina. Někteří poskytovatelé musí doplácet část 
nákladů na úvyzky z jiných zdrojů, např. projekty. 

 

o p. Filip, Dis. – Pokládá za správné jasně vydefinovat, jaká data u jakého typu 
služby bude komise pro hodnocení požadovat. 

 

o p. Novák – Mělo by dojít k sesbírání takových dat, kdy bude možné jednotlivé 
soc. služby mezi sebou srovnat.  

 

o Mgr. Mahel – S výše uvedeným názorem předsedy komise souhlasí, 
ale prosazoval by rozčlenění hodnocení rozpočtu do několika stupňů, tak aby 
se zajistila co největší spravedlnost rozdělení finančních prostředků. 

 

o p. Dobrovolný – Má obavu o objektivitu hodnocení, protože „hodnotit něco 
z papírů“ je jednoduché. Jako další možné kritérium by viděl vyhodnocení, 
v tom, jaký typ sociálních služeb ve městě je třeba primárně podpořit. Ovšem 
má obavu z jasného rozdělení bodů, zde se vždy vedou největší spory. 

 

o p. Stočková – osobně by uvítala podpořit ty sociální služby, které jsou 
poskytovány přímo a pouze občanům města ZR. 

 

o p. Filip, Dis. – Taková podpora není zcela možná. Aktuálně musí dané služby 
působit na území města ZR, ale jednotlivým poskytovatelům nelze uložit, 
že musí poskytovat svoje služby pouze občanům ZR.  Zastává názor, 
že je třeba připravit koncept, kde bude jasně uvedeno, jaká data budeme jako 
komise potřebovat. Nejpozději v říjnu 2021 musí být nastavena přesná kritéria 
hodnocení tohoto dotačního titulu. Názvy jednotlivých skupin by měly být 
shodné, ovšem u každého typu služby budou jiná data, která budou 
reprezentativní pro daný typ služeb. 

 

o Mgr. Mahel – Do příštího jednání komise, bychom se všichni měli zamyslet, 
jaké hodnotící prvky pokládáme za důležité. Na příštím zasedání můžeme 
udělat jejich sumář a vše prodiskutovat. 

 

o p. Filip, Dis. – Souhlasím, jednotliví hodnotitelé se tedy zamyslí nad „svou 
skupinou“ služeb, kterou právě v letošním roce hodnotili. A to takto: 

 

 Osobní asistence: p. Dobrovolný + p. Mahel 
 Poradenství: p. Filip + p. Dobrovolná + p. Králová + p. Stočková   
 Raná péče: p. Dobrovolná + p. Stočková  
 Pečovatelská služba: p. Novák + p. Šinkorová   
 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: p. Králová + p. Novák   
 Hospicová péče: p. Novák + p. Stočková   
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: p. Dobrovolný + p. Mahel 
 Terénní programy: p. Šimo + p. Šinkorová 
 Kontaktní centra: p. Dobrovolná + p. Filip  
 Krizová intervence: p. Mahel + p. Šimo  



 
 
 

o Různé:  

a. Euroklíč (Ing. Stočková) 

Navrhuji, aby do konce letošního roku ve Žďárských listech vyšly informace, 
jak a kde euroklíč se dá získat euroklíč. 

o Ing. Krábek – Jedná se o zajímavý podnět, domluvíme se s p. 
Růžičkovou, která je oprávněna na území okresu euroklíče distribuovat 
oprávněným osobám a článek připravíme. 

b. Označení zastávek MHD a zjednodušení agendy žádostí o průkazy TP, 
ZTP, ZTP/P (p. Novák) 

Uvítal bych, kdyby bylo možné zjednodušit agendu průkazů TP (ZTP, ZTP/P), 
kdy je systém zdlouhavý a člověk, který o průkaz žádá, musí několikrát 
absolvovat cestu na Úřad práce ČR a na městský úřad. Dále by bylo vhodné 
lépe označit zastávky MHD pro nevidové. 

o Ing. Krábek – Systém vydávání uvedených průkazů je celostátní agenda, 
kdy je systém takto nastaven v rámci celé ČR, obec tyto podmínky 
a způsob měnit nemůže, to náleží do pravomocí pouze MPSV. Sdělil, že u 
průkazů osob se zdravotním postižení  (ZTP, ZTP/P), vydává pouze úřad 
práce, ne městský úřad. Městký úřad vydává parkovací průkazy, které 
jsou v gesci ministerstva dopravy. Dnes nelze sloučit. Označení zastávek 
MHD by mohlo být řešeno v rámci tvorby koncepce prorodinné politiky 
města ZR.  

 

c. SeniorTaxi (Ing. Krábek) 

V současné době je objednán automobil, který by měl být v provozu 
od 01. 01. 2022. Poskytovatelem této služby budou Sociální služby města 
Žďár nad Sázavou. Aktuálně jsou řešeny přesné podmínky provozu 
SeniorTaxi. Také došlo k přestěhování ředitelství Sociálních služeb města ZR 
do budovy staré radnice, čímž je možné nově zřídit 3 lůžka pro odlehčovací 
službu v Domově klidného stáří.    

 

   

 

 
 
Příští jednání komise proběhne 16. 06. 2021 ve velké zasedací místnosti Městského 
úřadu ve Žďáře nad Sázavou 
 
Zapsal: Bc. Karel Březina 


