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Zápis z 03. jednání Komise sociální a zdravotní 
ze dne 08. 02. 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: Dvořák Rostislav 
místostarosta města Žďár nad Sázavou 

 
Předseda komise: David Filip  
 
Přítomni: Janů Anna 
 Kamarádová Jana 
 Koráb Vítězslav        
 Lacinová Jana  
 Březina Karel 
  
Omluveni:  Dvořák Rostislav 

Hrstková Zdenka 
Vyboštok Jaromír 

 
Hosté: Ing. Petr Krábek, Mgr. Karolína Máčelová, Ing. Ilona Komínková, 

Mgr. Eva Kučerová 

 

 

Program jednání:   

1. Zahájení (Bc. Filip, DiS.) 

2. Informace o činnosti Family Pointu ve Žďáře nad Sázavou (Mgr. Kamarádová) 

3. Informace o činnosti Polikliniky s prohlídkou (Ing. Komínková) 

4. Krizová intervence ve Žďáře nad Sázavou (Mgr. Máčelová) 

5. Žádost Oblastní charity Žďár nad Sázavou o navýšení úvazků v Hospicové péči (Ing. 
Krábek) 

6. Dotační program pro podporu spolkové činnosti – seznámení s metodikou hodnocení, 
losování žádostí (Bc. Filip, DiS., Ing. Krábek) 

7. Různé 

 

1. Zahájení (Bc. Filip, Dis.) 

 
Předseda komise přivítal všechny přítomné. Představil novou manažerku strategického 
plánu sociálního začleňování, paní Evu Kučerovou. Následně členy komise seznámil 
s programem jednání. Dále oznámil, že člen komise, pan Bc. Michal Hubert Zrůst rezignoval 
na svoje členství v této komisi. Nahradí jej, na základě jmenování Radou města, paní 
Zdenka Hrstková, která byla ze zdravotních důvodů nucena se z dnešního jednání omluvit. 
V závěru tohoto bodu navrhnul schválení přítomnosti hostů na daném jednání. 

Usnesení: 

Komise sociální a zdravotní schvaluje program jednání a současně schvaluje přítomnost 

na jednání komise pro Ing. Petra Krábka, Mgr. Karolínu Máčelovou, Ing. Ilonu 

Komínkovou a Mgr. Evu Kučerovou. 

 

Hlasování:  pro:  5 proti: 0 zdržel se:  0  
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2. Informace o činnosti Family Pointu ve Žďáře nad Sázavou (Mgr. Kamarádová) 

Členové komise se seznámili s historií a současností provozu Family Pointu a Rodinného 
centra Srdíčko, které v  letošním roce slaví 15. narozeniny. Prohlédli si prostory, ve kterých 
obě služby působí, shlédli vybavení, které bylo pořízeno v rámci dotace ze soutěže Obec 
přátelská rodině 2022. Dále bylo sděleno, že do Family Pointu stále dochází také řada 
seniorů, kteří si pracovníky a i samotné místo oblíbili, ještě v době, kdy zde vedle Family 
Pointu sídlil také Senior Point.  
Členové komise byli s činností obou služeb velmi spokojení, ocenili přístup pracovníků, 
nabídky aktivit a celkovou atmosféru služeb.  

Bližší informace o službách, včetně náhledu do prostor prostřednictvím fotografií, 
jsou k nalezení zde:     

Family Point: https://zdarns.familypoint.cz/ 
RC Srdíčko: https://www.rcsrdicko.cz/ 
 

Usnesení: 

Komise sociální a zdravotní se seznámila s činností Rodinného centra Srdíčko a Family 

Pointu a doporučuje jejich podporu.    

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

 

3. Informace o činnosti Polikliniky s prohlídkou (Ing. Komínková) 

Členové komise se seznámili s historií a současností provozu Polikliniky Žďár nad Sázavou. 
Paní ředitelka polikliniky umožnila členům komise nahlédnout do prostor, kam návštěvník 
nemá běžně přístup. Nastínila jim plány polikliniky do budoucna, zejména zřízení nové 
ordinace stomatologa a nutnost řešit situaci ohledně pracoviště rentgenu (dále také RTG). 
Zde jsou aktuálně dva přístroje, z toho jeden je v provozu bezmála 20 let. Servis a technická 
kontrola takto starých přístrojů je nutné provádět 1x za 2 roky, toto stojí cca půl milionu 
korun a k tomu jejich výkonnost a technické možnosti oproti druhému stroji značně 
zaostávají. V současnosti RTG pracoviště vyšetří v průměru 70 – 80 pacientů za den. Pokud 
by tedy ze strany dozorujících orgánů, které kontrolují provoz a technický stav zařízení, 
došlo vzhledem k jeho stáří a stupni opotřebení k odstavení tohoto RTG přístroje, 
znamenalo by to snížení výkonů a tím i příjmů, a mělo by to dopad na samotný výkon 
zdravotní péče pro pacienty a lékaře.  

Usnesení č. 1: 

Komise sociální a zdravotní se seznámila s vybavením RTG pracoviště polikliniky, 
je si vědoma potřebnosti výměny původního RTG přístroje a doporučuje Radě města hledat 
možnosti pro jeho výměnu. 

 

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

 

Usnesení č. 2: 

Komise sociální a zdravotní se seznámila s možností zřízení prostu pro stomatologickou 
ordinaci a podporuje její realizaci. 

 

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

4.  

5.  

https://zdarns.familypoint.cz/
https://www.rcsrdicko.cz/
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6. Krizová intervence ve Žďáře nad Sázavou (Mgr. Máčelová) 

Vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ESKO (dále také NZDM), které působí 
pod Sociálními službami města Žďár nad Sázavou, seznámila členy komise s průběhem 
dané služby.  V loňském roce docházelo do NZDM na 100 klientů – největší skupinu tvoří 
žáci základních škol, tu následuje skupina studentů středních škol a nejméně klientů 
pak přichází z řad mladých dospělých. Uvedla, že dlouhodobě narůstá počet klientů, 
kteří se potýkají s psychickými obtížemi, nejrůznějšími zátěžovými a krizovými situacemi. 
Velká část z nich své problémy řeší s pracovníky NZDM, ti ovšem nemají kapacitu ani 
dostatečnou kvalifikaci pro výkon této práce. Ze stanovisek odborné veřejnosti k této 
problematice vyplývá, že ve městě chybí kvalifikovaný dětský psychiatr a u dětských 
psychologů jsou velmi dlouhé doby objednání, a to v řádu měsíců. Z tohoto důvodu 
je připravována částečná transformace NZDH a zřízení krizové ambulance. Toto by 
znamenalo navýšení o 1 pracovníka a rozpočet cca 1,2 milionu korun, v této částce jsou 
zahrnuty také stavební úpravy prostor a jejich nutné vybavení. Cílovou skupinou ambulance 
by byly děti a mládež od 6 do 18 let. Aktuálně se řeší otázka registrace služby a materiálně 
technické možnosti zřízení ambulance. Komise bude následně informována. 

V rámci prevence sociálně patologických jevů by se NZDM nebránilo a uvítalo větší 
spolupráci s Městskou policií Žďár nad Sázavou, konkrétně pak s asistenty prevence 
kriminality. Zde bude svoláno společné jednání. 

Po krátké diskuzi bylo přijato toto usnesení. 

Usnesení: 

Komise sociální a zdravotní vzala na vědomí informaci Mgr. Máčelové o zájmu zavedení 
krizové pomoci dětem a mládeži v prostorách NZDM ESKO a podporuje jeho zřízení. 

 

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

 

7. Žádost Oblastní charity Žďár nad Sázavou o navýšení úvazků ve třech službách 
(Ing. Krábek) 

Kraj Vysočina vyhlásil Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb 

Kraje Vysočina. Každý poskytovatel sociální služby má právo podat žádost o zařazení 

do sítě, nebo o navýšení kapacity poskytované služby, která je vyšší než 10%. Podané 

žádosti budou posouzeny dle uvedených Zásad a o zařazení nebo nezařazení sociální 

služby anebo navýšené kapacity do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina rozhodne 

zastupitelstvo kraje. 

Na město se obrátila ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou se žádostí o navýšení 

pověření služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to Sociálně aktivizační službu 

pro rodiny s dětmi, Charitní pečovatelskou službu a odlehčovací službu, v síti sociálních 

služeb Kraje Vysočina. Členové komise byli seznámení s popisem, se zdůvodněním a počty 

pracovních úvazků. Město Oblastní charitě Žďár nad Sázavou může vydat potvrzení o tom, 

že poskytování služeb je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Žďáru 

nad Sázavou pro období 2021 – 2024. Dále že budeme poskytovat charitě finanční 

prostředky, což je činěno v rámci dotačního programu Dotace pro podporu sociálních služeb 

na území města Žďáru nad Sázavou. 

Usnesení: 

Komise sociální a zdravotní doporučuje Radě města schválit navýšení úvazku sociálních 

služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to takto: Sociálně aktivizační služba pro rodiny 

s dětmi o 1,3 úvazku, Charitní pečovatelská služba o 1,85 úvazku a Odlehčovací služba 

o 1 úvazek. 

Hlasování:  pro:  4 proti: 0  zdržel se:  1 
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8. Dotační program pro podporu spolkové činnosti – seznámení s metodikou 
hodnocení, losování žádostí (Bc. Filip, DiS., Ing. Krábek) 

Přítomní členové komise provedli losování hodnotitelů uvedeného dotačního programu. 
Losování proběhlo v zastoupení i za členy, kteří nebyli na jednání přítomni: 

Losováno bylo takto:  

1) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub „Úsměv“ Žďár 
nad Sázavou – p. Filip + p. Janů  

2) Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Žďár nad Sázavou 
– p. Janů + p. Kamarádová 

3) Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Žďár nad Sázavou – p. Koráb + p. Vyboštok 
4) Svaz tělesně postižených ČR, z.s., místní organizace – p. Filip + p. Lacinová 
5) Unie ROSKA, reg.org. ROSKA Žďár nad Sázavou, z.p.s. 

– p. Hrstková + p. Kamarádová  
6) Klub bechtěreviků ČR, z.s. – p. Koráb + p. Vyboštok  
7) SPCCH v ČR, z.s. základní organizace Žďár nad Sázavou, Klub kardiaků + Klub 

diabetiků – p. Hrstková + p. Lacinová   

9. Různé 

V rámci tohoto bodu seznámil Bc. Březina členy komise, jak aktuálně probíhá sociální práce 

s osobami bez domova. Uvedl, že dle přímého zjištění z terénu, tak z dostupných informací 

od zástupců jednotlivých sociálních služeb, které se osobám bez přístřeší (dále také OBP) 

na území města věnují, prozatím jejich počet nenarůstá a drží se v rozmezí 30 – 35 osob. 

Po nejchladnější noci tohoto roku a to z pondělí na úterý 07. 02. 2023 proběhla společně 

s hlídkou Městské policie ZR depistáž, která měla za cíl především zjistit, zda některá z OBP 

neutrpěla vlivem mrazu zdravotní újmu.  Toto se nepotvrdilo, všechny kontaktované osoby 

byli opětovně informováni o možnosti využití příslušných sociálních služeb. Další depistáž 

osob bez přístřeší je naplánována na čtvrtek 09. 2. 2023 tentokrát se zástupci jednotlivých 

sociálních služeb. V období velkých mrazů je dohodnuto, že jsou OBP navštěvovány 

v terénu jednou za dva dny.   

 

Příští jednání proběhne: 08. 03. 2023, v budově Městské policie Žďár nad Sázavou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Bc. Karel Březina 


