Zápis z 22. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
ze dne 20. 10. 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:

Mgr. Veronika Dobrovolná, p. Václav Dobrovolný, David Filip, DiS.,
Mgr. Tomáš Mahel, Mgr. Michaela Šinkorová, Bc. Karel Březina

Omluveni:

Mgr. Ivona Králová, p. Pavel Novák, Ing. Věra Stočková,
Mgr. Michal Šimo

Hosté:

Ing. Petr Krábek

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení (Filip, DiS.)
3. Taxík Maxík (Ing. Krábek)
4. Dotační program Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďár nad
Sázavou 2022 – včetně kritérií hodnocení (Filip, DiS.)
Dotační program Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2022

5.

(Filip, DiS.)
6. Pracovní skupina – Osoby bez domova (Bc. Březina)
7. Den bez bariér (Ing. Krábek)
8. Různé:
a. SeneCura
b. Svobodárny
c. Koncepce prorodinné politiky města
1.

Zahájení

Místopředseda komise, pan Václav Dobrovolný přivítal všechny přítomné. Omluvil předsedu
komise, který se jednání ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Následně přítomné
seznámil s programem jednání a navrhl změnu v programu jednání (viz program výše již
v upravené formě), a také schválení přítomnosti hostů na daném jednání.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje změnu programu jednání
a současně schvaluje přítomnost na jednání komise pro Ing. Petra Krábka.
Hlasování:

pro:

zdržel se:

proti:

2.

Kontrola usnesení

Místopředseda komise, pan Václav Dobrovolný přednesl členům komise usnesení
z minulého jednání komise. Daný bod se obešel bez připomínek.
Hlasování:

3.

pro:

zdržel se:

proti:

Taxík Maxík (Ing. Krábek)

Město dlouhodobě usiluje o zřízení senior taxi. V roce 2019 byla podána žádost o dotaci
Charty 77 zařazené pod Konto bariéry – dotační program na Taxík Maxík. Zde obdržena
částka cca 500.000,- Kč. Za tuto částku bylo objednáno osobní vozidlo značky Ford –
prodloužený model, umožňující přepravu 5 osob. Dle podmínek dotace je udržitelnost
projektu stanovena minimálně na 5 let.
Zřizovatelem této služby budou Sociální služby města ZR. Zvýhodněná přepravní služba
bude určena osobám starším 65 let nebo držitelů průkazu ZTP či ZTP/P. Objednat ji bude
možné osobně, telefonicky nebo písemně a to max. s měsíčním předstihem. Provozní doba
bude ve všední dny, v čase 7.30 – 14.30 hodin. Dispečink si bude zajišťovat řidič sám.
Služba bude zajišťovat pohyb klienta na území města ZR a jeho v místních částech
s dojezdem do 30 minut. Cena služby bude 50,- Kč za přepravovanou osobu.
Technické zázemí služby (garáž) bude na poliklinice. Roční podpora projektu bude ve výši
cca 300.000,- Kč.

Diskuze:
-

p. Dobrovolný – Nejspíš by bylo vhodné umístit stálý inzerát této služby
na web města, do Žďárského zpravodaje, atd. … a do Smlouvy o přepravě
uvést, že „bližší podmínky služby jsou uvedeny v Provozním řádu“, to z důvodu
případných změn – není třeba měnit celou smlouvu.

-

p. Mahel – Vozidlo by mělo být označeno celým názvem – Senior a hendikep
taxi – Taxík Maxík, aby nedocházelo k záměně s jinými službami.

Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města podporu Senior a
hendikep taxi – Taxík Maxík.
Hlasování:

pro: 5

zdržel se: 0

proti: 0

4.

Dotační program Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďár
nad Sázavou 2022 – včetně kritérií hodnocení (Filip, DiS.)
Obdobně jako tomu bylo v loňském roce, si jeden poskytovatel může zažádat pro všechny
své služby o maximální finanční podporu ve výši 1.200.000,- Kč.
Celý budget alokovaných peněz bude mezi jednotlivé druhy služeb dle stejného
procentuálního zajištění, jako tomu bylo v roce 2021.
V rámci diskuze u tohoto bodu programu předseda komise p. Filip, Dis. navrhnul vyjmout
v rámci hodnoceného rozpočtu z položky „neuznaných nákladů“ – pořízení drobného
dlouhodobého majetku. Oponoval mu člen komise Mgr. Mahel, který uvedl, že by byl pro
zachování aktuálního schématu, neboť uvedená položka může být hrazena z jiného
finančního zdroje poskytovatele služby.
Následně bylo o tomto bodu hlasováno:

Usnesení č. 1:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní souhlasí s vyjmutím, v rámci hodnocení
dotačního programu – Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďár nad
Sázavou 2022, z položky rozpočtu jako neuznatelný náklad „Pořízení drobného
dlouhodobého majetku“.
Hlasování:

pro:

4

zdržel se:

1

proti: 0

Usnesení č. 2:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní souhlasí, aby byl na příštím jednání této
komise vytvořen plán na rok 2022, kde bude uvedeno, na které jednání zástupci jednotlivých
sociálních služeb působících ve městě ZR budou pozváni, aby mohli svoji službu
prezentovat.
Hlasování:

pro:

5

zdržel se:

0

proti: 0

Usnesení č. 3:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města Žďár nad Sázavou
vyhlásit výzvu dotačního programu – Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území
města Žďár nad Sázavou 2022 a to v předloženém znění.
Hlasování:

5.

pro:

5

zdržel se:

0

proti: 0

Dotační program Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní
oblasti 2022 (Filip, DiS.)
Členové komise se shodli, že v podmínkách a hodnocení dotačního programu - Dotace
pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2022 nebudou provádět žádné
změny a tuto výzvu ponechají ve stejném znění, jako tomu bylo v loňském roce.

Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města Žďár nad Sázavou
vyhlásit výzvu dotačního programu – Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální
a zdravotní oblasti 2022 a to v předloženém znění.
Hlasování:

6.

pro:

5

zdržel se:

0

proti: 0

Pracovní skupina – Osoby bez domova (Bc. Březina)
Při Odboru sociálním vznikla na Městském úřadě ZR nová pracovní skupina (PS), která je
složena z pracovníků odboru a zástupců sociálních služeb, kteří pracují s osobami
bez domova nebo ohroženými ztrátou bydlení (souhrnně OBD). Jejím cílem je co
nejefektivněji řešit problematiku bezdomovectví a jevů s ním spojených na území města ZR
a to především díky sdílení informací a těsnější spoluprací mezi jednotlivými členy PS.
Aktuálně byla řešena situace ohledně výskytu vší u OBD. Dále se PS zabývala možným
scénářem, až po ukončení činnosti Káčka 3D, kdy se členové PS shodli, že nejspíše dojde
ke zhoršení situace a záchytu osob OBD, jelikož uvedená sociální služba nemá v současné
době v rámci jiných soc. služeb poskytovaných ve městě zastoupení. Pracovníci Spektra
podali žádost o finanční podporu na Úřad vlády ČR a o zařazení do Krajské sítě
poskytovatelů soc služeb. Kraj Vysočina žádosti nevyhověl. Stanovisko Úřadu vlády ČR
zatím není známo.

Dle předběžných kalkulací by náklad na udržení služby Káčka 3D

a zajištění 1,0 pracovního úvazku byl ve výši cca 500.000,- Kč. Tato částka se v závislosti
na obdržených finančních prostředcích z jiných zdrojů může měnit. Po obdržení přesných
podkladů bude vyvoláno jednání s představiteli města ZR.

7.

Den bez bariér (Ing. Krábek)
Ve spolupráci s mezi Odborem strategického rozvoje a investic a Odborem sociálním
proběhl po městě ZR Den bez bariér, kterého se účastnili zaměstnanci uvedených odborů,
projektanti, zaměstnanci Odboru stavebního a představitelé samosprávy města. Všichni
přítomní si mohli díky zapůjčení velkého množství kompenzačních pomůcek vyzkoušet,
jak se pohybuje po městě osobám s hendikepem.
Následně proběhla v budově Staré radnice projekce fotografií i s rozborem nejkritičtějších
míst ve městě.
V příštím roce, na přelomu června a července, by měla být realizována bezbariérová úprava
právě budovy Staré radnice.

8.

Různé:

a.

SeneCura
Aktuálně je stavba pozastavena. Důvodem je nutnost statického přeposouzení,
kdy byla při bouracích pracích staré budovy zjištěna nedostatečnost podlahových
a stropních konstrukcí.

b.

Svobodárny
Proběhlo setkání s obyvateli svobodáren. Vedle obyvatel dané lokality se společné
schůzky účastnili také zástupci městské policie, společnosti SATT a pracovníci
městského úřadu včetně volených zástupců města. Na schůzce bylo mimo jiné
řešeno: technický stav budov, dodávky tepla, kompetence APK, atd. …

c.

Koncepce prorodinné politiky města
Proběhlo setkání řídící skupiny, která se vyjádřila k nově vznikajícímu dokumentu.
Na příštím jednání komise bude představena hlavní část koncepce.

Příští jednání komise proběhne 24. 11. 2021
Zapsal: Bc. Karel Březina

