
Zápis z 23. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 24. 11. 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: p. Rostislav Dvořák, 
místostarosta města Žďár nad Sázavou 

 

Předseda komise: Bc. David Filip, DiS. 
 

Přítomni: p. Václav Dobrovolný, Bc. David Filip, DiS., Mgr. Ivona Králová, 
Mgr. Tomáš Mahel, Mgr. Michaela Šinkorová, Bc. Karel Březina  

 

Omluveni: Mgr. Veronika Dobrovolná, p. Pavel Novák, Ing. Věra Stočková, 
Mgr. Michal Šimo 

 

Hosté: Ing. Josef Klement, Ing. Petr Krábek, Mgr. Petra Štohanzlová 
 

 
Program jednání: 
 
1. Zahájení  

2. Kontrola usnesení (Filip, DiS.) 

3. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování – memorandum o spolupráci 
(Ing. Klement, Ing. Krábek)  

4. Informace o činnosti Family Pointu a Senior Pointu (Mgr. Štohanzlová) 

5. Koncepce prorodinné politiky města Žďáru nad Sázavou (Mgr. Štohanzlová) 

6. Plán činnosti komise pro rok 2022 (Filip, DiS.) 

7. Různé:  

 

1. Zahájení 
 
Předseda komise, pan Bc. David Filip, DiS.  přivítal všechny přítomné. 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 a Mgr. Petru 
Štohanzlovou. 

 

Hlasování:  pro:  5 zdržel se:  0 proti: 0 
 
  

2. Kontrola usnesení 
 
Předseda komise, pan Bc. David Filip, Dis. přednesl členům komise usnesení z minulého 
jednání komise. Smlouvy Taxík Maxík schváleny v Zastupitelstvu města. Zastupitelstvo 
města schválilo také vyhlášení dotačních programů Dotace pro poskytovatele sociálních 
služeb na území města Žďáru nad Sázavou a Dotace pro podporu spolkové činnosti v 
sociální a zdravotní oblasti 2022. 

 
 Hlasování:  pro:  5 zdržel se: 0 proti:  0 
 
 
 
 



3. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování – memorandum o spolupráci  
(Ing. Klement, Ing. Krábek) 

Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura) by měla k 03/2022 ukončit svoji 
činnost, aktuálně je třeba uzavřít mezi Agenturou a Městem Žďár nad Sázavou. 
Memorandum o spolupráci. V minulých dnech proběhla videokonference mezi představiteli 
města, městského úřadu a Agentury, kde byl mimo jiné řešen popis spolupráce. Ta bude 
v následujícím období realizována dvěma směry:    

A) Sociální začleňování – p. Dvořáková  
 

B) Vzdělávání v rámci místního akčního plánování – Ing. Hudečková, PhD.  
 

Diskuze:  

- Mgr. Mahel: Existuje nějaká analýza, kolika lidem bylo v rámci spolupráce s ASZ 
pomoženo – kolik lidí bylo sociálně vyloučeno před začátkem spolupráce a jak je 
tomu nyní?   
 
→ Ing. Krábek: Přesná data nemáme, ovšem dobrou spolupráci nám může 

dokládat i skutečnost, že doposud během pandemie nedošlo ke zhoršení 
situace, ani k nárůstu osob s dlouhodobější ztrátou zaměstnání 
nebo ohrožených ztrátou bydlení.   
 

- Mgr. Mahel: Spadají do této problematiky také asistenti prevence kriminality (dále 
APK) a domovník-preventista, jak budou nadále financovány?   
 
→ Ing. Krábek: Financování z projektu je aktuálně zajištěno do poloviny příštího 

roku. Poté připadá v úvahu financování z rozpočtu města.   
 
→ Ing. Klement: Oddělil bych Memorandum ASZ, tedy určitý doklad 

o prospěšnosti spolupráce, přínosech a fungování ASZ, od řešení situace 
ohledně APK a domovníka – preventisty. 

 

→  p. Dvořák: Domovníka i APK bychom rádi udrželi i nadále, proto doufáme, 
že se nám podaří zajistit dostatečné finanční prostředky. Situace je do poloviny 
roku 2022 stabilizována, do té doby je třeba učinit rozhodnutí, jak dál 
postupovat. 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města schválit 
Memorandum pro další spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování s popisy spolupráce.  

 

Hlasování:  pro:  5 zdržel se:  0 proti: 0 
 

 

4. Informace o činnosti Family Pointu a Senior Pointu (Mgr. Štohanzlová) 
 

V letošním roce je čerpána dotace z Kraje Vysočina na provoz Family a Senior Pointů, a to 

ve výši 150 000 Kč pro každé zařízení. Provoz Senior Pointu zajišťuje Knihovna Matěje 

Josefa Sychry a Family Pointu Kolpingovo dílo ČR. S oběma byly uzavřeny smlouvy o dílo 

s termínem plnění od 1. 3. do 31. 12. 2021. Příspěvek je poskytován ve výši 15 000 Kč 

měsíčně, zařízení dokládají své aktivity, fakturaci, návštěvnost.  

Služby Family i Senior Pointu mají své nezastupitelné místo v nabídce volnočasových aktivit, 

ale i v síti odborného poradenství pro každou z cílových skupin. Je v zájmu města zachovat 

a podpořit kontinuitu těchto služeb pro občany. 

 



Diskuze: 

- Bc. Filip, Dis.: Byla vytvořena statistika, jak se promítlo přestěhování Senior 
Pointu do počtu klientů?     
 
→ Mgr. Štohanzlová: Takovou statistiku zatím nemáme, ale služeb Senior Pointu 

aktuálně využívá za měsíc 30 – 40 klientů.  
 

- Mgr Mahel: Jakou nabídku má Senior Point pro klienty a jak rychle si klienti na 
změnu místa zvykli?     
 
→ Mgr. Štohanzlová: Domnívám se, že klienti si na změnu místa navykli 

poměrně rychle, a to právě také díky široké nabídce programů a činností, které 
Senior Point nabízí, jedná se např. o online přednášky, pomoc s prací na PC a 
další…  
 

- Bc. Filip, Dis.: Zajišťují veškerou činnost sami pracovníci městské knihovny nebo 
spolupracují s jinými organizacemi?       
 
→ Ing. Krábek: Veškeré hlavní činnosti zvládají pracovníci knihovny sami, 

s dalšími organizacemi mohou spolupracovat při tvorbě programů. Aktuálně je 
smlouva o provozu Senior Pointu sjednána na dobu jednoho roku, tedy na 
dobu, dokud je přislíbeno finanční pokrytí činnosti Senior Pointu z Kraje 
Vysočina. Je možné smlouvy opakovaně prodloužit o jeden rok, podle 
financování pointů z Kraje Vysočina. 
  

→ p. Dvořák: Domluvím schůzku s. p. radním Kraje Vysočina pro sociální oblast, 
kde bych se rád dozvěděl, v jaké výši nám Kraj Vysočina na provoz pointů 
poskytne finanční prostředky.    
 
 

5. Koncepce prorodinné politiky města Žďáru nad Sázavou (Mgr. Štohanzlová) 

 

Aktuálně byly sesbírány podněty na úpravu koncepce od členů řídící skupiny, všechny 
připomínky, které přišly v řádném termínu, byly zapracovány a následně došlo k odeslání 
této verze členům této komise. I po uzávěrce připomínkování ŘS a po odeslání návrhu 
členům komise jsme od členů ŘS obdrželi další připomínky, které se snažíme zpracovat.  
Do pátku tohoto týdne dojde zaslání doplněného návrhu koncepce členům komise, kteří 
budou mít do čtvrtka 02. 12. 2021 možnost zaslat zpět pracovníkům OS svoje návrhy na 
změny.  
Následně dojde k jejich zpracování a zaslání upravené verze členům Řídící skupiny, která se 
sejde ve středu 08. 12. 2021. Ve středu 15. 12. 2021 se uskuteční mimořádné jednání 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, kde bude upravený návrh koncepce 
projednán a doporučen ke schválení Radě města.  

 

Diskuze:  

- Mgr. Mahel: Z naší skupiny „Rodina a bezpečnost“ vzešel na popud p. Nováka 
a p. Limla „Den bez bariér“, kde si mohli všichni přítomní vyzkoušet, jaké to je žít 
v našem městě lidem s hendikepem. Domnívám se, že by stálo za úvahu tuto akci 
v budoucnu zopakovat, např. v rámci Dne Žďáru. 
 

- Mgr. Šinkorová: Dovolím si poznámku, myslím si, že by bylo dobré, až se 
v budoucnosti bude tvořit podobný dokument, dát všem zúčastněným 
harmonogram tvorby, aby nevznikal zbytečný stres ohledně krátkých termínů mezi 
jednotlivými úkoly. 
 

6. Plán činnosti komise pro rok 2022 (Filip, DiS.) 

 

Plán jednání komisí na rok 2022: 

19. ledna; 16. února; 16. března; 20. dubna; 18. května; 15. června 



 

7. Různé:  

A) SeneCura – Po zajištění všech posudků statiků se opět začalo stavět.  
B) Nové auto pro Soc. sl. ZR – v úterý čtvrtek 7. 12. 2021 dojde k převzetí 

nového auta pro Sociální služby města na činnost Stacíku (Ford Transit 
s úpravami pro vozíčkáře) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání komise proběhne: MIMOŘÁDNĚ 15. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Bc. Karel Březina 


