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Zápis z 02. jednání Komise sociální a zdravotní 
ze dne 11. 01. 2023, 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        
   
 Březina Karel 
  
Omluveni:  Lacinová Jana 

Vyboštok Jaromír 
 Zrůst Michal Hubert 
 
Hosté: Ing. Petr Krábek, Mgr. Petra Štohanzlová,  

Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová 

 

 

Program jednání:   

1. Zahájení (Bc. Filip, Dis.) 

2. Sestavení plánu činnosti komise (Bc. Filip, Dis.) 

3. Dětské skupiny v ZR a jejich podpora (Bc. Filip, Ing. Krábek) 

4. Informace o realizaci projektu soutěže „Obec přátelská rodině 2022“ (Mgr. Štohanzlová) 

5. Aktivity prorodinné politiky (Mgr. Štohanzlová) 

6. Různé (výstavba nového domova SeneCura, revitalizace zahrady Domu klidného stáří, 
osoby bez domova v zimním období) 

 

 

 

1. Zahájení (Bc. Filip, Dis.) 

 
Předseda komise přivítal všechny přítomné. Následně je 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 sociální a zdravotní schvaluje změnu programu jednání a současně schvaluje 
přítomnost na jednání komise pro Ing. Petra Krábka, Mgr. Petru Štohanzlovou a Mgr. et Mgr. 
Romanu Šimurdovou. 

 

Hlasování:  pro:  4 zdržel se:  0 proti: 0 
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2. Sestavení plánu činnosti komise (Bc. Filip, Dis.) 

Předseda komise navrhnul následující plán pololetní činnosti komise takto: 

A) Únor – Zdravotně sociální oblast – návštěva Polikliniky ZR a MC Srdíčko 
B) Březen – Prevence kriminality – exkurze na služebnu Městské policie ZR 
C) Duben – Sociální začleňování – návštěva Centra sociálních služeb (nový Azylový dům) 
D) Květen – Dotační programy – zpětná vazba hodnocení DP 
E) Červen – Prorodinná politika (Family a Senior point, dětské hřiště) – Městská knihovna 

+ Výjezdní zasedání (Senecura) 

+ Seznámení se s bezbariérovostí veřejných prostor města 

Usnesení: 

Komise sociální a zdravotní schvaluje v tomto znění plán své činnosti do června roku 2023.  

 

Hlasování:  pro:  4 zdržel se:  0 proti: 0 

 

3. Dětské skupiny v ZR a jejich podpora (Bc. Filip, Ing. Krábek) 

O vznik dětské skupiny (dále jen DS) projevila zájem Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová – 
ředitelka Active Žďár nad Sázavou. Zjistila si aktuální situaci, kdy dle informací 
od ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola nebylo pro letošní školní rok přijato 
cca 30 dětí ve věku 3 roky. Jednotlivé školky ve městě nejsou schopny navyšovat 
kapacitu.  

K tomuto účelu si p. ředitelka Šimurdová vytipovala prostory na Dolní ulici. Jedná se o 
dvě místnosti cca 35 m2. Úskalí je nevyhovující hygienické zázemí. Pokud by došlo ke 
stavební úpravě prostor, může být kapacita až 24 dětí. Cena kompletních úprav je 
předběžně stanovena na 1.000.000,- Kč. Náklady by se daly snížit, ale musely by se volit 
značná provizoria.  

- p. místostarosta doporučil také provést konzultaci s pracovníky Krajské hygienické 
stanice.  
 

Usnesení: 

Komise sociální a zdravotní se seznámila se záměrem ředitelky příspěvkové organizace 
Active o zřízení dětské skupiny a doporučuje Radě města podpořit tento záměr.  

 

 

Hlasování:  pro:  4 zdržel se:  0 proti: 0 

 

 

4. Informace o realizaci projektu soutěže „Obec přátelská rodině 2022“  
(Mgr. Štohanzlová) 

Rozpočet byl 550.000,-Kč a došlo téměř k jeho celému proinvestování. Dochází k finalizaci 
projektu. Mgr. Wimmerová kompletuje závěrečnou zprávu. Díky účasti v soutěži byly 
podpořeny následující projekty: 

a) Mateřské centrum srdíčko – realizace příměstského tábora, úprava terasy a nákup 
herních a edukačních prvků 
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b) 5. Základní škola – pořízení nového inventáře do veřejné půjčovny sportovního 
vybavení a servis mobilního WC 

c) Mateřská škola  - nákup materiálu na výtvarné techniky a vzdělávací akce 
- p. Kamarádová doplnila, že udržitelnost projektu je po celý rok 2023. Tzn., 

že opět se dá žádat v roce 2024. Letos by bylo možné podat přihlášku do 
soutěže Obec přátelská seniorům. 

 

Usnesení: 

Komise sociální a zdravotní se seznámila s průběhem soutěže Obec přátelská rodině 
a děkuje všem, kteří se na její realizaci podíleli. Na základě dobré zkušenosti doporučuje 
podat přihlášku do letošního ročníku soutěže Obec přátelská seniorům.    

 

Hlasování:  pro:  4 zdržel se:  0 proti: 0 

 

5. Aktivity prorodinné politiky (Mgr. Štohanzlová) 

V rámci tohoto bodu došlo představení aktivit Mateřského centra srdíčko za uplynulý 
kalendářní rok 2022. Během měsíce ledna nebo února dojde k vyžádání plánu aktivit na 
letošní rok 2023.   

Usnesení: 

Komise sociální a zdravotní se seznámila s projektem rodinné politiky města Žďár 
nad Sázavou realizované Rodinným centrem Srdíčko a po dobré zkušenosti navrhuje Radě 
města v podpoře i nadále pokračovat.   

 

Hlasování:  pro:  4 zdržel se:  0 proti: 0 

 

6. Různé (výstavba nového domova SeneCura, revitalizace zahrady Domu klidného 
stáří, osoby bez domova v zimním období) 

A) SeneCura – členové komise byli seznámeni s historií realizace stavby domova. 
Aktuálně došlo k dohodě s představiteli společnosti Agro Měřín, ve věci prodloužení 
nájemné smlouvy prostor seniorpenzionu v Hotelu Fit a to do konce roku 2024. 
 

B) Revitalizace zahrady Domu klidného stáří – členové komise se seznámili 
s vizuálním návrhem úprav zahrady DKS. Dle plánu by mělo dojít o její prodloužení o 
cca 6-7 metrů. 
 

C) Osoby bez domova – prozatím se počet osob bez přístřeší nezvýšil. Ovšem dochází 
k nárůstu osob žádajících o materiální pomoc v rámci Charitní záchranné sítě. 
Problémem je také nedostatek potravin v Potravinové bance Vysočiny.     

 

 

Příští jednání proběhne: 08. 02. 2023, v budově Polikliniky ZR 
 
Zapsal: Bc. Karel Březina 


