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Zápis z 27. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 20. 04. 2022, která se konala v prostorách 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: Mgr. Veronika Dobrovolná, p. Václav Dobrovolný, Bc. David Filip, DiS., 
Mgr. Tomáš Mahel, Ing. Věra Stočková, Mgr. Michaela Šinkorová, 
Mgr. Michal Šimo, Bc. Karel Březina  

 

Omluveni: Mgr. Ilona Králová, p. Pavel Novák 
 

Hosté: Ing. Petr Krábek, Mgr. Václav Šerák 

 

 

Program jednání:   
 

1. Zahájení  

2. Kontrola usnesení (Bc. D. Filip, DiS.) 

3. Informace o novinkách v Sociálních službách města Žďár n/S – Taxík Maxík, odlehčovací 
péče, příprava nového azylového domu, … (Mgr. Šerák) 

4. Informace o osobách bez přístřeší (Bc. Březina) 

5. Informace o aktivitách a pomoci válkou zasažené Ukrajině na území města 
Žďár nad Sázavou (p. místostarosta Dvořák) 

6. Vyhodnocení žádostí podaných do DP Dotace pro poskytovatele sociálních služeb 
na území města Žďáru nad Sázavou 2022 (Bc. D. Filip, Dis.) 

7. Různé:  

 

 
1. Zahájení 
 
Předseda komise, pan Bc. David Filip, DiS. přivítal všechny přítomné. Následně přítomné 
seznámil s programem jednání a navrhl schválení přítomnosti hostů a změnu v programu 
jednání. 
 
1. Zahájení  

2. Kontrola usnesení (Bc. D. Filip, DiS.) 

3. Informace o novinkách v Sociálních službách města Žďár n/S – Taxík Maxík, 
odlehčovací péče, příprava nového azylového domu, … (Mgr. Šerák) 

4. Vyhodnocení žádostí podaných do DP Dotace pro poskytovatele sociálních služeb 
na území města Žďáru nad Sázavou 2022 (Bc. D. Filip, Dis.) 

5. Informace o aktivitách a pomoci válkou zasažené Ukrajině na území města 
Žďár nad Sázavou (p. místostarosta Dvořák) 

6. Informace o osobách bez přístřeší (Bc. Březina) 

7. Různé 
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Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program jednání a současně 
schvaluje přítomnost na jednání komise pro jednotlivé zástupce poskytovatelů sociálních 
služeb.  

 

Hlasování:  pro:  7 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:   7 zdržel se: 0 proti:    0 
 

3. Informace o novinkách v Sociálních službách města Žďár n/S – Taxík Maxík,  
odlehčovací péče, příprava nového azylového domu, … (Mgr. Šerák) 

 

Taxík Maxík je projekt Nadace Charty 77 – Konta Bariéry ve spolupráci s lékárnami Dr. Max 
zaměřený na přepravu seniorů a handicapovaných osob. Město Žďár nad Sázavou  
se do tohoto projektu zapojilo a od letošního roku tuto službu zajišťuje prostřednictvím 
příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou na území města.  

Po zkušenostech ze stávajícího provozování Taxíku Maxíku by Soc. služby města Žďár 
nad Sázavou rády rozšířily tuto službu o zajišťování cest do Nového Města na Moravě. 
Toto rozšíření by umožňovalo odvoz občanů města (senioři starší 65 let a osoby s průkazem 
ZTP, popř. ZTP/P) do nemocnice v Novém Městě na Moravě.  

Představa je taková, že by Taxík Maxík 2x v týdnu (pondělí a středa) ráno klienty odvezl 
do nemocnice a po poledni by je odvezl z nemocnice zpět do Žďáru nad Sázavou. Přesné 
podmínky včetně ceny za přepravu ze Žďáru nad Sázavou do Nového Města na Moravě 
budou řešeny v provozním řádu Taxíku Maxíku. Předpokládaná úhrada této cesty bude 
ve  výši 130,- Kč na jednu jízdu.  

V letošním roce bylo v prostorách Domu klidného stáří zahájeno poskytování odlehčovací 
služby. Jedná se o novou pobytovou službu pro osoby, které běžně žijí v přirozeném 
prostředí a dočasně potřebují zajistit péči a podporu v pobytové sociální službě. Jejím cílem 
je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek poskytnutím pomoci a podpory. 
Pro službu byl vybudován jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj. Aktuálně je služba 
do září letošního roku obsazena. Pro obrovský zájem Soc. služby města Žďár nad Sázavou 
zvažují do budoucna její rozšíření. 
 

V červenci letošního roku by měla proběhnout kolaudace nového azylového domu. V této 
budově by je vyčleněn prostor pro vznik nové sociální služby – Noclehárna pro muže. 
Dále by v objektu mělo být zázemí pro asistenty kriminality. Aktuálně vše nasvědčuje tomu, 
že termín bude dodržen.  

 

Diskuze: 

 Mgr. Mahel: Zajímalo by mne, zda budou moci uživatelé služby přijít i pod 
vlivem např. alkoholu a zda bude noclehárna určena opravdu pouze mužům, 
popřípadě jestli si zájemce o využití této služby má možnost ji zamluvit 
předem? 

→ Mgr. Šerák: Stanovení hranice tolerance alkoholu u uživatelů 
zvažujeme. Noclehárna bude opravdu pouze pro muže a u tohoto 
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druhu služby není možné si místo předem rezervovat  - probíhá tedy 
systémem, „kdo dřív přijde…“.   
 

 Mgr. Šinkorová: Bude poskytování noclehu v noclehárně zpoplatněno?   
→ Mgr. Šerák: Ano bude, na tuto službu je možné žádat sociální dávky. 

 

 p. Dobrovolný: Jak dlouho se dá odlehčovací služba využívat?    
→ Mgr. Šerák: Využití služby jednotlivými klienty evidujeme. Služba je 

poskytována jedné osobě v délce maximálně tří měsíců za kalendářní 
rok. 
 

 Bc. Filip, Dis.: Je nějak možné zjistit vytíženost Taxíku Maxíku? 
→ Mgr. Šerák: Ano, toto je možné. Pro rezervaci a evidenci služby 

Taxíku Maxíku využíváme vhodnou aplikaci, která umožňuje sledovat 
statistická data. Pro příklad doposud taxíku využilo cca 200 klientů (45 
osob v lednu, za únor to bylo 65 osob, v březnu 2022 60 osob a 
v dubnu doposud 45 osob).  
 

 Ing. Krábek: Která služba potřebuje jakou podporu, jaká úskalí aktuálně řeší?    
→ Mgr. Šerák: Máme velmi rozsáhlou pečovatelskou službu – zde 

bohužel značnou část kapacity služby využívají klienti pouze pro dovoz 
obědů.  
 

 p. Dobrovolná: Jaká je čekací lhůta na zahájení poskytování soc. služby 
Domu klidného stáří nebo Seniorpenzionu?      

→ Mgr. Šerák: U obou služeb záleží především na pohybu klientů, 
ale minimálně se jedná o půlroku. 

 
4. Vyhodnocení žádostí podaných do DP Dotace pro poskytovatele sociálních 

služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2022 (Bc. D. Filip, Dis.) 

 
Jednotlivá hodnocení základních i specifických kritérií byla zaznamenána do vypracované 
tabulky, kde se přepočítala procentuální výše alokované částky dotačního programu podle 
doložených pracovních úvazků sociální služby pro jednotlivé poskytovatele sociální služby. 
Všechny žádosti splnily požadované náležitosti, pouze žádost Diecézní charity Brno, 
Organizační jednotka Oblastní charita Třebíč zcela nenaplnila specifická kritéria, a to v počtu 
úvazků služby pro město Žďár nad Sázavou. Členové komise proto nedoporučují Oblastní 
charitě Třebíč poskytnout dotaci. 
Členové komise také hodnotili služby krizové intervence, které sice nebyly vyjmenované 
v procentuální podpoře, ale bylo by možné je podpořit, pokud by v některé skupině služeb 
došlo k úspoře finančních prostředků. Toto se stalo ve skupině sociální služby poradenství, 
kde zbyla Nerozdělená finanční částka ve výši 8 400 Kč. 

Usnesení č. 1: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města schválit návrh 
vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro podporu poskytovatelů sociálních služeb 
na území města Žďáru nad Sázavou 2022“. 
 
Hlasování:  pro:  7  zdržel se:  0   proti:  0 
 
 

Usnesení č. 2: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města schválit přidělení 
dotace Lince bezpečí, z .s., ve výši 4 200 Kč a Lince důvěry STŘED, z.u ve výši 4 200 Kč 
z nevyčerpaných prostředků položky „Dot. program Poskytovatelé soc. služeb“ kapitoly 
Sociální věci schváleného rozpočtu města Žďáru nad Sázavou pro rok 2022. 
 

Hlasování:  pro:  7  zdržel se:  0   proti:  0 
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5. Informace o aktivitách a pomoci válkou zasažené Ukrajině na území města 
Žďár nad Sázavou (p. místostarosta Dvořák) 
 

Aktuálně je zde ve Žďáře nad Sázavou přítomno cca 450 osob z Ukrajiny, kterým bylo 
uděleno mimořádné vízum. 
V mateřské škole na ulici Vančurova je skupina 10 dětí.  Základní školy navštěvuje 60 dětí 
z Ukrajiny. Ve spolupráci s Odborem sociálním a Krizovým řízením města je aktuálně řešena 
výzva Kraje Vysočina.  

 
 

6. Informace o osobách bez přístřeší (Bc. Březina) 

 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní z časových důvodů odkládá projednání 
tohoto bodu i následujícího bodu jednání na zasedání, které proběhne v květnu.  
 

Hlasování:  pro:  7  zdržel se:  0   proti:  0 

 
 
 
 
 
 
Příští jednání komise proběhne: 18. 05. 2022 
 
 
 
 
 
Zapsal: Bc. Karel Březina 


