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Zápis z 03. jednání Komise sociální a zdravotní 
ze dne 08. 03. 2023, která se konala v prostorách  

budovy Městské policie Žďár nad Sázavou 

nám. Republiky 75, Žďár nad Sázavou 

 

Garant komise: Dvořák Rostislav 
místostarosta města Žďár nad Sázavou 

 
Předseda komise: David Filip  
 
Přítomni: Hrstková Zdenka 

Janů Anna 
 Kamarádová Jana 
 Koráb Vítězslav        
 Lacinová Jana  
 Březina Karel 
  
Omluveni:  Vyboštok Jaromír 
 
Hosté: Ing. Petr Krábek, Mgr. Karolína Máčelová, Ing. Ilona Komínková, 

Mgr. Eva Kučerová 

 

 

Program jednání:   

 

1. Zahájení (Bc. Filip, DiS.) 

2. Kontrola usnesení z minulého jednání (Bc. Filip, DiS.) 

3. Informace o činnosti Městské policie spojené s prohlídkou prostor MP (Mgr. Kunc) 

4. Plán prevence kriminality (Bc. Filip, DiS., Mgr. Kunc) 

5. Vyhodnocení DP - Dotační program pro podporu spolkové činnosti (Bc. Filip, DiS., Ing. 
Krábek) 

6. Dotační program – Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru 
nad Sázavou 2023 – seznámení s metodikou hodnocení, losování žádostí (Bc. Filip, 
DiS., Ing. Krábek) 

7. Různé 

 

1. Zahájení (Bc. Filip, Dis.) 

 
Předseda komise přivítal všechny přítomné. Následně je seznámil s programem jednání (viz 
program výše již v upravené formě) a 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. Martina Kunce, p. Luboše Skřivánka 
a p. Petry Ambrožové. 

 

Hlasování:  pro:  6 zdržel se:  0 proti: 0 
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2. Kontrola usnesení z minulého jednání (Bc. Filip, DiS.) 

Přijatá usnesení: 

A) 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. 

Projednáno Radou města Žďár nad Sázavou  

 

B) 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. 

Projednáno Radou města Žďár nad Sázavou  

 

3. Informace o činnosti Městské policie (Mgr. Kunc) 

Vedoucí Městské policie Žďár nad Sázavou představil přítomno s materiálně technickým 
zázemím a celkovým provozem městské policie. 

Oproti minulému období došlo ke snížení řešených přestupků vůči veřejnému pořádku. 
Ovšem navýšily se odtahy vozidel, převozy na protialkoholní záchytnou stanici a odchyty 
potulujících se psů. 

Bližší informace jsou k dohledání na webu městské policie: 

https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/ 

Usnesení: 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, a nebylo tedy přistoupeno ani k hlasování. 

 

4. Plán prevence kriminality (Bc. Filip, DiS.) 

Aktuálně je schválen do roku 2024. Z tohoto důvodu je třeba řešit jeho aktualizaci. Měl by být 
propojen s Koncepcí města Žďár nad Sázavou pro oblast závislosti, odrážet aktuální 
problémy ve společnosti – např. Prevence kriminality páchané na seniorech a měla by zde 
být zakotvena také spolupráce asistentů prevence kriminality s neziskovými organizacemi.  

Předseda komise navrhnul vznik pracovní skupiny, která by měla za úkol pojmenovat 
a upozornit na oblasti, kterým by se měla věnovat část zaměřená na prevence kriminality 
páchané na seniorech. Sdělil také, že by uvítal, kdyby došlo k setkání asistentů kriminality se 
zástupci neziskových organizací a k vytyčení jejich spolupráce. Ale tomuto stejně jako 
Koncepci města Žďár nad Sázavou pro oblast závislosti se bude komise věnovat na příštím 
(dubnovém) jednání. 

Před hlasování proběhla diskuze, kde bylo domluveno, že členy uvedené pracovní skupiny 
by měli být odborníci z řad sociálních služeb, spolků, městské policie a městského úřadu. 
Došlo k okamžitému návrhu několika členů ze spolků sdružující seniory, osoby se 
zdravotním postižením, či chronickým onemocněním. Nominace osob do této skupiny mohou 

https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/
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členové komise zasílat tajemníkovi komise. Na příštím jednání budou jmenováni členové 
pracovní skupiny.  

Usnesení ke 4. bodu jednání: 

Komise sociální a zdravotní schvaluje zřízení pracovní skupiny za účelem sestavení 

koncepce prevence kriminality páchané na seniorech. 

 

Hlasování:  pro: 6 proti:    0 zdržel se: 0   

 

5. Vyhodnocení DP - Dotační program pro podporu spolkové činnosti (Bc. Filip, DiS., 
Ing. Krábek) 

Na úvod bylo uvedeno, že z hodnocení byla vyřazena jedna žádost, jelikož nedošlo 
ke splnění základních kritérií pro přidělení finančních prostředků z tohoto dotačního 
programu. Oblastní spolek Českého červeného kříže dělá sice záslužnou činnost zejména 
v oblasti zdravotnictví, ale nevyvíjí spolkovou činnost směrem ke svým členům. Podporu si 
zaslouží, ale z tohoto dotačního programu to nelze.  
Členové komise byli informováni o tom, že do tohoto dotačního programu nebyla podána 
žádost od některých stávajících spolků. Některé spolky již nevyvíjí činnost.  
Do níže uvedené tabulky byla zapsána všechna hodnocení dotačního programu 
od jednotlivých členů komise. Poté došlo ke komentáři žádostí od jednotlivých hodnotitelů, 
zde bylo domluveno, že na podzim letošního roku budou pozváni zástupci spolků na některé 
z jednání komise. Následně byly schváleny návrhy pro přidělení finanční podpory jednotlivým 
žadatelům. (viz tabulka). 
Členové komise doporučují Radě města použít nevyčerpané prostředky k navýšení částky 
dotačního programu od Rady města a také na náklady Klubu senioru na Dolní ulici. 
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Usnesení č. 1 k 5. bodu jednání: 

Komise sociální a zdravotní doporučuje Radě města Žďár nad Sázavou schválit návrh 

vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a 

zdravotní oblasti 2023“ dle předloženého návrhu. 

 

Hlasování:  pro:  6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2 k 5. bodu jednání: 

Komise sociální a zdravotní doporučuje Radě města Žďár nad Sázavou z uspořených 
finančních prostředků alokovaných pro dotační program „Dotace pro podporu spolkové 
činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2023“ schválit: 

1. Navýšení položky rozpočtu Klub seniorů, kapitoly Sport a zájmové činnosti o 
částku ve výši 5.000,- Kč . 

2. Navýšení položky rozpočtu Dot. Programu Rada města, kapitoly Státní moc, 
státní správa, územní samospráva o částku 50.000,- Kč. 

 

Hlasování:  pro:  6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

6. Dotační program – Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města 
Žďáru nad Sázavou 2023 – seznámení s metodikou hodnocení, losování žádostí 
(Bc. Filip, DiS., Ing. Krábek) 

 
Předseda komise Bc. Filip vysvětlil členům komise způsob hodnocení žádostí dle schválené 
metodiky a upozornil na možná rizika při hodnocení, ukázal způsob vyplňování hodnotící 
tabulky, která je složitější oproti hodnotící tabulky spolkové činnosti. Odpovídal na dotazy 
členů komise. Nabídnul možnost konzultace při hodnocení jak svou osobou, tak pracovníky 
sociálního odboru. 
Každý přítomný člen komise si poté vylosoval skupinu sociálních služeb, kterou bude v rámci 
tohoto dotačního programu hodnotit.  
 
Losování proběhlo takto: 
 

Skupina služeb Hodnotitelé 

Osobní asistence p. Janů; p. Kamarádová 

Poradenství  p. David; p. Lacinová 

Raná péče p. Lacinová; p. Koráb 

Pečovatelská služba p. Koráb; p. Janů 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež p. Hrstková; p. Kamarádová 

Hospicová péče p. Kamarádová; p. Koráb 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi p. Hrstková; p. Lacinová  

Terénní program p. David; p. Kamarádová 

Kontaktní centra p. David; p. Hrstková 

 
K elektronickému rozeslání jednotlivých žádostí dojde nejpozději v pátek, dne 17. 03. 2023 
a to na e-mail, každému členu komise dle uvedeného losování. 
 
Termín pro zaslání vyhodnocení jednotlivých žádostí zpět na Městský úřad Žďár 
nad Sázavou byl stanoven na úterý 11. dubna 2023. 

 

Usnesení: 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, a nebylo tedy přistoupeno ani k hlasování. 
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7. Různé 

Informace o činnostech APK (p. Petra Ambrožová) – Členka týmu asistentů prevence 
kriminality (APK) seznámila přítomné se svou náplní práce. V našem městě 
působí 4 APK. Jejich hlavní činnost spočívá v součinnosti s hlídkami městské policie a 
udržování pořádků kolem škol, budov svobodáren, monitorují autovraky odstavené na 
veřejných parkovacích místech. Dozorují bezpečnost na přechodech pro chodce a to 
především v době, kdy děti docházejí do škol. Bližší informace, jsou: 
https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/ 

 

 

Příští jednání se uskuteční: dne 19. 04. 2023 v budově Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Bc. Karel Březina 

https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/

