Zápis z 20. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
ze dne 16. 06. 2021, která se konala v prostorách Knihovny M. J. Sychry Žďár
nad Sázavou, Havlíčkovo nám. 5, 591 01 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. Tomáš Mahel, p. Pavel Novák, Ing. Věra Stočková, Mgr. Michal
Šimo, Mgr. Michaela Šinkorová, Bc. Karel Březina

Omluveni:

Mgr. Ivona Králová

Hosté:

Ing. Petr Krábek

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení (Filip, DiS.)
3. Exkurze v Seniorpointu
4. Bezbariérová řešení veřejného prostoru (Ing. Krábek)
5. Příprava dotačních programů pro rok 2022 (Filip, DiS.)
6. Různé:
1. Zahájení
Předseda komise, pan David Filip, DiS. přivítal všechny přítomné. Následně je seznámil
s programem jednání a navrhl změnu v programu jednání, kdy jako třetí bod měla
proběhnout exkurze v novém Seniorpointu.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje změnu programu jednání
a současně schvaluje přítomnost na jednání komise pro Ing. Petra Krábka a Mgr. Adama
Jouru.
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.
Hlasování:

pro: 8

zdržel se: 0

proti: 0

3. Exkurze v Seniorpointu Žďár nad Sázavou
S provozem seniorpointu přítomné členy komise seznámil ředitel Knihovny M. S. Sychry –
Mgr. Roman Kratochvíl. Seniorpoint vede Mgr. Kateřina Hošková. Aktuálně pomáhá
především mladším seniorům s registrací do systému očkování proti onemocnění
COVID-19 a s tiskem potvrzení o absolvovaném očkování. Mezi činnosti, které senior
poskytuje, patří především podávání informací o dostupných sociálních službách, úřadech a

kulturních akcí a podává další informace dle přání žadatelů. Dále zde senioři mají bezplatný
přístup k počítači a internetu. Seniorpoint během roku organizuje řadu přenášek, workshopů
a dalších kulturních a vzdělávacích akcí.
Také je zde zřízen Senior Klub, místo, kde mohou zájemci trávit svůj volný čas, povídat si,
číst a hrát stolní hry.

4. Bezbariérová řešení veřejného prostoru (Ing. Krábek)
Vedoucí OS, Ing. Krábek představil svého kolegu, nového vedoucího Odboru strategického
rozvoje a plánování – Mgr. Jouru, se kterým bezbariérovost veřejného prostoru řeší.
Mgr. Joura uvedl, že plán některých drobných opatření již existuje. Nicméně by byl rád,
pokud by vznikla pracovní skupina, která by pojmenovala a popsala bariéry ve městě. Toho
by se následně mohlo využít při různých stavebních zakázkách a úpravách. Také by skupina
mohla vypracovat, po vypsaní výzvy, tzv. „GENERAL BEZBARIÉROVOSTI“.
Také máme v plánu uspořádat „Den bez bariér“; pořádat na toto téma přednášky;
workshopy, kde by si mohli zájemci vyzkoušet, jaké to je, pohybovat se po městě pokud je
osoba nějakým způsobem hendikepovaná.
Diskuze:


p. Mahel Spolupráce již byla započata v rámci pracovní skupiny při tvorbě
Koncepce prorodinné politiky města. Je nutné čekat s opravami, až bude vypsaná
výzva na vytvoření zmiňovaného „Generalu“, nebo je možné již nějaké úpravy řešit
nyní?
o p. Joura Mnoho záležitostí se dá řešit téměř hned, rádi bychom ovšem
s realizací počkali, než skončí čas dovolených.



p. Krábek Moderním materiálem, který se používá na úpravu cest ve městech, je
kamenná kostka, ta ovšem zrovna zcela bezbariérová není. Také se diskutovalo
o bezbariérových úpravách prostoru Staré radnice.
o p. Joura Úpravy cest jsou aktuálně v řešení a pokud vše půjde podle
plánu, pak v druhé polovině příštího roku by měla být budova Staré radnice
bezbariérová.



p. Novák Veřejné toalety, ve výjimečném stavu nebyla možnost využít WC, sice
existuje možnost euroklíče, ale co např. večer, existuje nějaká alternativa?
o p. Joura Máme snahu vybudovat na Farčatech nějaké WC,
ale ve výsledku ani tak nejde o otázku nějaké toalety vybudovat, jako je
spíše provozovat – což by byla otázka spíše na Odbor komunálních
služeb.



p. Novák Osobně jsem zjistil, že většina bezbariérových chodníků je ve výši 6 cm
nad okolním terénem, což například pro vozíčkáře je docela velká překážka.
Při tom do 24 měsíců od ukončení výstavby takového přechodu je možné věc
reklamovat. Vyhláška v této věci uvádí, že maximální výše takového překážky
by měla být 2 cm včetně zaoblení obrubníku. Národní institut pro integraci osob
s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o. s. (NIPI) je pouze
konzultantem takovýchto staveb a na některé kolaudace nejsou její zástupci ani
přizváni. Např. v křižovatce „u Forda“ stojí uprostřed vodicího pásu pro nevidomé
semafor.
o p. Krábek Konkrétně na tuto skutečnost jsem poukazoval, ale dostal jsem
odpověď, že přesně takto to má být vyhotovené.

Usnesení:
A) Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ukládá za úkol Ing. Krábkovi
a p. Novákovi do příštího jednání komise vytipovat kritická místa na frekventovaných
místech města Žďár nad Sázavou.
Hlasování:

pro: 8

zdržel se: 0

proti: 0

B) Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní navrhuje Radě města Žďár
nad Sázavou zmapovat aktuální situaci ohledně bezbariérového provedení přechodů
a doporučuje přijmutí opatření a případnou nápravu u dodržování vyhlášky
o bezbariérových přechodech.
Hlasování:

pro: 8

zdržel se: 0

proti: 0

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


p. Mahel Vytvořil jsem návrh možných bodů pro hodnocení a zaslal předsedovi
komise, p. Filipovi.



p. Krábek Doporučuji vycházet z reportů Kraje Vysočina. Tzn. Nastavit kritéria tak,
aby korespondovala s ověřitelnými daty, které jednotlivé služby zasílají Krajskému
úřadu Kraje Vysočina, jedná se například právě o jednotlivé úvazky pracovníků na
služby, ale i další.
o p. Novák Souhlasím s p. Krábkem, hodnotící kritérium dle úvazků bych
zcela neopouštěl, ale pokud by nastala kolize při hodnocení, pak by
se dalo postupovat dle dat Kraje.



p. Filip Bude třeba tedy sestavit tabulku, kam nám jednotlivé služby daná daty
doplní.
o p. Dobrovolná V tomto případě bude nejspíš opět problém
ve spravedlivém nastavení bodové škály hodnocení.
o p. Šinkorová Jako jedno ze základních kritérií navrhuji doplnit průměrnou
časovou dotaci služby na jednoho klienta.



p. Filip Podnětů máme spoustu a naštěstí máme ještě dostatek času. Na příštím
jednání komise zkusíme navrhnout konkrétní kritéria a prodiskutovat je.

6. Různé:

Příští jednání komise proběhne 15. 09. 2021
Zapsal: Bc. Karel Březina

