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Zápis z 01. jednání Komise sociální a zdravotní 
ze dne 14. 12. 2022, která se konala v prostorách malé zasedací místnosti,  

v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou,  

Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 

 

 

Garant komise: Rostislav Dvořák, 
místostarosta města Žďár nad Sázavou 

 
Předseda komise: David Filip  
 
Přítomni: Janů Anna 
 Kamarádová Jana 
 Koráb Vítězslav        
 Lacinová Jana 
 Březina Karel 
  
Omluveni: Vyboštok Jaromír 
 Zrůst Michal Hubert 
 

Hosté:  

 

 

Program jednání:   

1. Zahájení, přivítání všech přítomných (p. Filip) 

2. Průvodní slovo garanta komise (p. místostarosta Dvořák) 

3. Představení jednotlivých členů, představní osobních zájmů a cílů v rámci působení 
v komisi (všichni přítomní)  

4. Administrativa, vyplnění dokumentů, stanovení termínů jednání komise 
na rok 2023 (p. Filip a p. Březina) 

5. Různé 

 

 
1. Zahájení, přivítání všech přítomných (p. Filip) 

Na začátku jednání pan předseda komise přivítal všechny přítomné členy komise. Shrnul, 
čím se tato komise zabývala v uplynulém volebním období. Předeslal nejbližší úkoly, které 
před členy komise jsou, především vyhodnocení dotačních programů (dále DP). 
Jako první to bude vyhodnocení DP na podporu spolkové činnosti, kdy podání žádostí končí 
k datu 31. 01. 2023. Následně je možné do dne 28. 02. 2023 podávat žádosti do DP určené 
k podpoře poskytovatelů sociálních služeb. Pro rok 2023 došlo k navýšení alokované částky 
na 2,2 mil. Kč. 
Na následujícím jednání komise by mělo dojít k sestavení plánu činnosti.  

 

2. Průvodní slovo garanta komise (p. místostarosta Dvořák) 

Pan místostarosta města co by garant komise přivítal její nové členy. Ocenil jejich snahu 
pracovat pro město a jeho občany a to i nad rámec svého zaměstnání. Všem popřál hezké 
prožití vánočních svátků plné klidu, pohody a míru.   
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3. Představení jednotlivých členů, představní osobních zájmů a cílů v rámci 
působení v komisi (všichni přítomní)  

Předseda komise, pan David Filip, rád by se v rámci komise věnoval oblasti prevence, která 
je mu blízká, pomoci seniorům a sestavení plánu bydlení v ZR.  

Paní Jana Kamarádová by ráda svoji činnost zaměřila do oblasti prorodinné politiky, 
zdravotnické oblasti a práce se seniory. 

Paní Jana Lacinová by se ráda věnovala sociálně-zdravotnímu pomezí, prorodinné politice a 
seniorům. 

Paní Anna Janů by se ráda věnovala sociálně zdravotní oblasti a vnímá důležitost práce 
napříč sociálními oblastmi. 

Pan Vítězslav Koráb by se rád zaměřil na konkrétní pomoc napříč celým sociálním spektrem. 

 
4. Administrativa, vyplnění dokumentů, stanovení termínů jednání komise 

na rok 2023 (p. Filip, p. Březina) 

V tomto bodě jednání si v rámci diskuze členové komise stanovili a odsouhlasili termíny 
jednání komise pro rok 2023. Následně došlo k doplnění nezbytných dokumentů. 

Jednání proběhnou v těchto datech:  

 11. 01. 2023 
 08. 02. 2023 
 08. 03. 2023 
 19. 04. 2023 
 17. 05. 2023 
 14. 06. 2023 
 20. 09. 2023 
 18. 10. 2023 
 15. 11. 2023 

 

5. Různé 
A) Senecura (p. místostarosta) – aktuálně došlo k posunutí termínu dokončení 

stavby cca o půl roku. Bylo by dobré domluvit návštěvu některého podobného 
zařízení, které již Senecura v Kraji Vysočina má a to buď v Humpolci, 
nebo v Chotěboři. Po dostavě daného zařízení zde vznikne 
přibližně 80 pracovních míst a obložnost je pro 130 klientů. Což bude 
znamenat pro občany města téměř o trojnásobné navýšení dostupnosti tohoto 
typu sociální služby. 

 
B) Úprava zahrady v Domově klidného stáří (p. místostarosta) – v minulém 

volebním období byla stanovena vize na úpravu zahrady v Domově klidného 
stáří. Do konce tohoto roku by mělo dojít k vypracování studie vhodných 
úprav. Odbor strategického rozvoje a investic zjišťuje možné čerpání 
finančních prostředků z dotačních programů. 

 

C) Pravidelně působící pracovní skupiny pro sociální oblast (p. Březina) –  
Během měsíce listopadu došlo k obnovení Týmu pro mládež – tato pracovní 
skupina řeší sociální situaci dětí a mládeže (do 26 let) na území města. 
Dále se na sociálním odboru pravidelně schází pracovní skupina věnující se 
problematice osob bez přístřeší na území města.   Také se zde příležitostně, 
cca 2x do roka, schází pracovní skupina pro řešení sociálně-patologických 
jevů.  

 

Příští jednání proběhne: 11. 01. 2023 
 
Zapsal: Bc. Karel Březina 


