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Zápis 
z 5. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní konaného dne 14.10.2015 ve 

Žďáru nad Sázavou 
 

 
Garant komise:  Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: Václav Dobrovolný 
Přítomni:  dle prezenční listiny - Václav Dobrovolný, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana 

Bělohlávková, David Filip, Mgr. Petra Nováčková, Mgr. Helena Novotná, 
Mgr. Lenka Šustrová, MSc. Michal Hubert Zrůst, Ing. Petr Krábek 

Nepřítomni:    
Omluveni:  MUDr. Marie Košťálová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, p. Šárka Viedergotová 
 
 
1. Zahájení provedl V. Dobrovolný. Nikdo z přítomných neměl žádný návrh k doplnění programu 
jednání. V. Dobrovolný navrhl zaměnit pořadí projednávání bodů 6 a 7. Schválení upraveného 
programu jednání komise. 
Hlasováni: pro 7, zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
 
2. Příprava dotačních programů pro podporu sociálních a zdravotních služeb. Ing. Krábek přítomné 
seznámil se zpracovaným návrhem dotačních programů, které byly členům komise zaslány 
s pozvánkou. Po diskuzi k tomuto tématu postupně členové komise upravili znění jednotlivých 
položek programů a schválili konečné znění, které je přílohou zápisu. Členové komise podporují 
financovat Oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou individuální dotací na žádost charity. 
Doporučují, aby při zvýšené maximální výši dotace v programu pro poskytovatelé, byla do tohoto 
programu zahrnuta žádost Portima, o.p.s. 
Hlasováni: pro 7, zdržel se: 0, proti: 0  
 
 
3. Jednání s Agenturou pro sociální začleňování  
Ing. Krábek informoval o tom, že se účastnil jednání se zástupci Agentury pro sociální začleňování 
(dále jen agentura). O tom, že zástupci agentury informovali o možnosti spolupráce měst s 
agenturou a o možnosti zapojení měst do tzv. Koordinovaného přístupu k problematice sociálně 
vyloučených lokalit. Zde by města mohla čerpat z příslušných fondů prostředky k řešení sociálního 
vyloučení.  Jedná se o OPZ, OPVVV a IROP. Město naší velikosti by do spolupráce vstupovalo 
pracovníkem na 0,5 pracovního úvazku a muselo by s agenturou uzavřít Memorandum o 
spolupráci, kde jsou stanoveny podmínky spolupráce. Města by měla řešit minimálně tři z těchto 
oblastí. Vzdělávání, zaměstnávání, bydlení, dluhová problematika, sociální služby, práce 
s rodinou, kriminalita a bezpečnost.  
Města musí  do 27.11.2015 podat na agenturu přihlášku ke spolupráci s agenturou. Součástí 
přihlášky je poměrně rozsáhlý dotazník, který se v současné době zpracovává. Vedení rozhodlo o 
podání přihlášky ke spolupráci s agenturou. Zpracovanou přihlášku budou mít členové komise 
k dispozici na příštím zasedání těsně před předložením do rady města. 
Bc. Bárta k tomuto tématu řekl, že pro spolupráci s agenturou nevidí přímý důvod, protože se 
město problematice vyloučené lokality dlouhodobě věnuje a dokázalo hodně věcí posunout dál. 
Jedná se např. o asistenty prevence MP, terénní sociální pracovníky, kteří se v lokalitě ZR 3 
pohybují a řeší problémy. Je sice stále co zlepšovat, ale jsme to schopni zvládnout sami, bez 
agentury.  
Členové komise vzali tento bod na vědomí.  
 
 
4. Informace o projektu MPSV ČR „Lokální síťaři pro OSPOD“ 
Ing. Krábek členům komise doplnil informace, které jim poskytnul na minulém jednání komise, a to 
zejména, že vedení města vyslovilo zájem se do tohoto projektu zapojit. Tento zájem byl 
pracovníkům projektu sdělen, v současné době se čeká na další informace z MPSV ČR.   
Členové komise vzali tento bod na vědomí.  



 
 
5. Informace od pracovních skupin KPSS k sociálnímu bydlení  
Ing. Krábek informoval, že se uskutečnilo společné jednání pracovních skupin Rodina, děti, mládež 
a pracovní skupiny Osoby v nepříznivé sociální situaci. Členové těchto pracovních skupin se 
zabývali tzv. prostupným a sociálním bydlením sociálně znevýhodněných osob a rodin. Za 
nejdůležitější považují členové pracovních skupin to, aby se město nezbavovalo těch bytů, které 
v současné době má v majetku mimo ZR 3. Dále to, aby se městu podařilo zřídit několik sociálních 
bytů různě na území města. Počet doporučují mezi 15 až 30 bytů. Členové pracovních skupin 
doporučují, aby vznikly „asistované“ byty. Jednalo by se o byty, které by jejich uživatelé nezískali 
formou nájemní smlouvy, ale formou sociální služby. Poskytovatelé této služby by s uživateli bytů 
soustavně pracovali tak, aby byli schopni plnit všechny podmínky, a to podobu jednoho roku. 
Uživatel bytu by byl sociální službou motivován k samostatnosti. Jednalo by se o zkoušku, zda je 
schopen v bytě žít. V současné době jsou ve městě tři sociální služby, které by takto mohly 
pracovat. Jedná se o azylový dům pro muže, o Asistenční sociální službu při oblastní charitě a 
Terénní práci při Ječmínku, o.p.s. Navrhovaným řešením pracovních skupin bylo, pronajmutí bytu 
těmto organizacím, které by v něm zajišťovaly ono asistované bydlení. Absolvent tohoto způsobu 
bydlení by byl „prověřený“, že dokáže užívat byt. 
Členové komise vzali tento bod na vědomí s tím, že čekají na informace zpracování zadání 
od všech pracovních skupin.  
 
 
6. Návrh pana Jaroslava Miklíka na vybudování rehabilitačního bazénu  
V. Dobrovolný shrnul návrh pana Miklíka, který byl členům komise zaslán před jednáním komise a 
předal slovo panu MSc. Zrůstovi, který seznámil přítomné se záměrem polikliniky. MSc. Zrůst 
informoval o tom, že se otázkou vybudování zabývá od roku 2013, kdy nastupoval do fce. ředitele 
polikliniky a řešil přechod pracovnic rehabilitace hotelu FIT po jejím uzavření. V tu dobu byl 
uzavřen v hotelu FIT také malý rehabilitační bazén. Od té doby ve městě rehabilitační bazén pro 
rehabilitační a rekondiční cvičení není. Je nutné dnes jezdit do rehab. bazénu v NMNM. Potvrdil, 
že návrh pana Miklíka je rozumný, jen by jej jinak umístil a také by preferoval skromnější 
provedení. Bazén by vybudoval pod travnatou plochou mezi budovami polikliniky a Asklepia, s.r.o. 
rehabilitace je jedním z výdělečných provozů polikliniky a byl by rád, aby tomu tak bylo i nadále. 
Doporučil, aby byla zpracována studie proveditelnosti, která by kvantifikovala potřeby a možnosti. 
Zároveň by odkryla rizika a případné jiné možnosti. Dnes je vše pouze v pocitové rovině. Je nutné 
mít pro rozhodnutí fakta pro i proti. Uvedl, že se na něho obrací občané ze spolků sdružující osoby 
se zdrav. postižením, že v bazénu v Relaxačním centru je studená voda a je pro cvičení hluboký.   
Mgr. Nováčková se dotázala, zda by se přece jen nemohl k rehabilitaci využít bazén v Relaxačním 
centu s tím, že by se vždy před cvičením odpustila a dohřála voda. V Litvínově to tak prý dělají. 
MSc. Zrůst k tomu sdělil, že by se mimo nákladovosti komplikovala i personální situace. Musely by 
přecházet fyzioterapeutky z polikliniky do Relax centra. I toto by měla řešit studie proveditelnosti. 
MSc. Zrůst sdělil, že je pro polikliniku zpracování studie k rehabilitačnímu bazénu natolik důležité, 
že je ochoten v případě neschválení finančních prostředků v rozpočtu, ji uhradit z prostředků 
polikliniky.  
Komise doporučuje radě města podpořit zpracování studie proveditelnosti rehabilitačního 
bazénu v budově polikliniky. 
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0    
 
 
7. Návrhy členů komise do rozpočtu města pro rok 2016  
V. Dobrovolný vyzval členy komise k tomu, aby vyjádřili názor na to, co by mělo město v rozpočtu 
roku 2016 podpořit. Po krátké diskuzi se členové komise shodli na těchto prioritách. 
- schválit programové dotace v sociální a zdravotní oblasti pro podporu poskytovatelů a spolkové 
činnosti 
- podpora prorodinných aktivit, podpora Family a Senior Pointu 
- podpora stávajících sociálních služeb PO a neziskových organizací 
- vytvoření studie proveditelnosti rehabilitačního bazénu na poliklinice 
- vytvoření a zprovoznění sociálního a zdravotního portálu na webových stránkách města 
- podpora preventivních programů na školách (stejně, jako v letošním roce položka, ze které si 
mohou školy žádat spolufinancování se svými prostředky). 
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0    



 
 
Nebyl přijatý návrh na podporu školních družin a klubů, neboť se o této potřebě ze strany škol 
zatím nehovořilo. 
 
 
8. Různé 
V. Dobrovolný informoval o žádosti paní MUDr. Košťálové na změnu začátku jednání komise 
z 16,00 na 17,00. Členové komise se vyjádřili v tom směru, že posunutí začátku komise je 
problematické, protože při projednávání tohoto bodu již bylo 19,25 hod. a posunutí začátku si 
nedokáží z tohoto důvodu představit. Členové komise doporučují, aby si paní MUDr. Košťálová 
zajistila možnost účasti na jednáních komise, i za cenu pozdějšího příchodu.  
Hlasování o návrhu změnu začátku jednáni komise z 16,00 na 17,00. 
Hlasování: Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 4 
 
Dále bylo projednáváno příští zasedání, protože na 17,00 je svolán kontrolní výbor a Bc. Bárta a 
PaedDr. Ptáček budou na kontrolním výboru i s místostarostou Ing. Klementem. Členové komise 
se shodli na tom, že přesun jednání komise na jiný termín je problematický a schválili posunutí 
jenom hodiny začátku jednání komise v listopadu na 15,00. Jednání se uskuteční v zasedací 
místnosti oblastní charity, Horní 22, Žďár nad Sázavou 1(budova hotelového domu Morava ve 
dvoře) 
Další body v různém pro pokročilou hodinu již projednávány nebyly. 
  
 
Termín dalšího jednání komise je 11. 11. 2015 v prostorách Oblastní charity Žďár nad Sázavou.  
 
Návrhy do programu pro další jednání mohou členové zasílat nejpozději do 14 dnů před 
jednáním komise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Krábek 

 
 
 
 
 
 



 
 

Zápis 
ze 6. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní  

konaného dne 11. 11. 2015 ve Žďáru nad Sázavou 
 
 

Garant komise:  Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: Václav Dobrovolný 
Přítomni:  dle prezenční listiny  - Václav Dobrovolný, David Filip, Mgr. Helena Novotná, 

PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Lenka Šustrová, Šárka Viedergotová, ing. 
Josef Klement, MSc. Michal Hubert Zrůst, Mgr. Petra Nováčková, MUDr. 
Romana Bělohlávková, ing. Petr Krábek 

Omluveni: Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Marie Košťálová 
 
1. Zahájení provedl pan V. Dobrovolný, nikdo ze členů komise neměl žádné návrhy k doplnění 

programu jednání, přítomní členové souhlasí s programem jednání 
 

2. Dotační programy pro podporu sociálních a zdravotních. 
Ing. Klement poskytl informace z jednání, které bylo svoláno ke sladění připravovaných 
programových dotací k vyhlášení. 
Ing. Krábek provedl prezentaci podmínek dotačního programu pro poskytovatele sociálních, 
zdravotních a prorodinných služeb a podmínek dotačního programu pro podporu spolkové 
činnosti v sociální a zdravotní oblasti. Uvedl, že podmínky programu byly dopracované, aby 
byly sladěny s existujícími zásadami poskytování dotací městem. Dále byla podána informace 
o zapracování připomínek z minulého jednání komise. Návrh hodnotících kritérií programu, do 
názvu byly doplněny prorodinné aktivity a byla doplněna výše finančních prostředků podle 
návrhu rozpočtu. Byl upraven seznam povinných příloh a podmínky uznatelných nákladů. Před 
zveřejněním bude text dotačních programů gramaticky zkontrolován. K hodnocení podaných 
žádostí do dotačních programů bylo dohodnuto, že budou hodnoceny dvojicemi členů komise, 
které doporučení předloží komisi. Komise poté předloží vyhodnocení žádostí k projednání do 
rady města. 
 
Doporučení: 
Přítomní členové komise schválili text dotačního programu pro poskytovatele sociálních, 
zdravotních a prorodinných služeb a dotačního programu pro podporu spolkové činnosti 
v sociální a zdravotní oblasti a doporučují radě města k vyhlášení těchto programových dotací. 
Hlasováni: pro: 9, zdržel se: 0, proti: 0  
 

3. Přihláška ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.  
Ing. Krábek sdělil, že v současné době probíhá zpracování dotazníku k přihlášce o spolupráci 
s agenturou. Podklady budou sloužit pro vyhodnocení agenturou, zda budou splněny podmínky 
ke spolupráci. Přítomným byl prezentován dotazník v celé šíři. Město splňuje podmínky pro 
podání přihlášky ke spolupráci s agenturou.  
Dotazník hodnotí 5 oblastí. Sociální situaci, vzdělávání, bydlení, zaměstnanost a bezpečnost. 
Je v něm i popis očekávání města od spolupráce s agenturou. Je zde popis vyloučené lokality 
– svobodárny, azylový dům, koncentrace problémových osob, větší počet romských obyvatel, 
obyvatelé na sociálních dávkách, dluhová problematika, záškoláctví, mnohdy chybí rodičovský 
náhled na problémové chování dětí. Dochází k problémům v soužití mezi obyvateli lokality. 
Byla popsána očekávání ve všech zmíněných oblastí. Dále bylo sděleno, že je v popisu 
uvedena i situace v azylovém domě pro matky (otce) s dětmi a na jejich následném bydlení na 
holobytech. Ve vyloučené lokalitě se odhaduje na 200-250 osob. 
 
Očekávání od spolupráce s agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného 
přístupu jsou tato. Odstranění napětí v lokalitě, zapojení Romských občanů do řešení situace, 



 
 

zlepšit dialog mezi obyvateli lokality a podpora činnosti Romského sdružení. Dále získání 
finančních prostředků na vybudování sociálních bytů a rekonstrukci stávajících bytů, dále je 
v plánu revitalizace hřiště „U Věžičky a hřiště u Denního centra pro děti. Město očekává pomoc 
při využití VPP a pomoc se založením sociálního podniku. Je třeba se zaměřit také na 
zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných nebo nezaměstnatelných. Jedním z cílů je také 
vybudování nového azylového domu pro muže. Mohla by v něm být noclehárna a denní klub 
pro osoby bez domova. Finanční prostředky je možné získat až na tři roky. Plánuje se rozšíření 
sociální práce a terénní sociální práce. Další oblastí zájmu je snížení bezpečnostních rizik a to 
prostřednictvím asistentů prevence kriminality, bezpečnostních asistentů a zavedením funkce 
domovník - preventista. Je důležité také získat finanční prostředky na podporu projektů 
základních škol (asistenti pedagoga, odborná poradenské pracoviště, zajištění možnosti 
doučování žáků a řešení případného rozšíření pracovního vyučování ve školách). 
Poskytovatelé služeb prevence jsou koordinováni městem v rámci činnosti pracovní skupiny 
místostarosty pro řešení sociálně-patologických jevů. 

Pokud město bude agenturou vybráno ke spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu, musí 
být městem na 0,5 úvazku zřízena pracovní pozice koordinátora strategického plánu sociálního 
začleňování. Agentura bude mít také svého koordinátora. Využíván bude Koordinovaný 
přístup, ve kterém budou vypisovány výzvy pro ZR, na které bude město moci vypisovat 
projekty na získání prostředků na odstranění problémů v lokalitě. Doba spolupráce s agenturou 
bývá zpravidla 3 roky. 
 
Komise doporučuje radě města schválit podání přihlášky ke spolupráci s agenturou pro sociální 
začleňování v rámci koordinovaného přístupu. 
Hlasováni: pro: 9, zdržel se: 0, proti: 0  

 
 
4. Informace o zajištění Lékařské pohotovostní služby (dříve lékařská služba první pomoci). 

MSc. Zrůst seznámil přítomné s průchodností Lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS) a s 
finančními náklady LPS. Příspěvek města činí 1 670 000 Kč. Uvedl, že jsou tam zaměstnány 3 
zdravotní sestry na hlavní pracovní poměr. Lékaři jsou zaměstnáváni na dohodu o pracovní 
činnosti. Celkové náklady činí 2 188 000 Kč. Příjmem od pacientů je 90 Kč regulační poplatek, 
dále je příjem od zdravotních pojišťoven. Ošetření pacientů je stanoveno od 3 let věku. 
Průměrná denní průchodnost pacientů je cca 7 lidí a 5 konzultací telefonických. Proběhla 
diskuse k malému využívání pohotovosti od pondělí do pátku. MSc. Zrůst sdělil, že LPS 
považuje za důležitou součást komplexu zdravotnických služeb na příspěvkové organizaci 
Poliklinika Žďár nad Sázavou a doporučuje, aby LPS byla zachována ve stávajícím rozsahu. 
Pan MSc. Zrůst byl požádán o poskytnutí přesných částek na straně příjmů na LPS (regulační 
poplatky, úhrady za výkony od zdravotních pojišťoven a případné jiné příjmy). MUDR. 
Bělohlávková navrhla zrušení LPS v pracovní dny a ponechání LPS o víkendech a svátcích. 
Zdůvodnila to nízkým počtem ošetřených pacientů a také tím, že do 17 hodin slouží praktičtí 
lékaři odpolední „žurnály“, kde mají možnost se nechat ošetřit všichni pacienti. Toto není 
v pátek. Bude předložena informace o LPS radě města. MSc. Zrůst byl požádán o doplnění 
příjmů na LPS. 
Členové komise hlasovali v této věci o třech variantách. 
 
Komise se seznámila s poskytováním Lékařské pohotovostní služby na poliklinice Žďár nad 
Sázavou a doporučuje radě města Lékařskou pohotovostní službu ponechat ve stávajícím 
rozsahu. 

Hlasováni: pro: 2, zdržel se: 2, proti: 4  
 



 
 

Komise se seznámila s poskytováním Lékařské pohotovostní služby na poliklinice Žďár nad 
Sázavou a doporučuje radě města Lékařskou pohotovostní službu ponechat ve stávajícím 
rozsahu pouze o sobotách, nedělích a svátcích. 

Hlasováni: pro: 5, zdržel se: 1, proti: 2 
 
Komise se seznámila s poskytováním Lékařské pohotovostní služby na poliklinice Žďár nad 
Sázavou a doporučuje radě města Lékařskou pohotovostní službu ponechat ve stávajícím 
rozsahu pouze v pátky a sobotách, nedělích a svátcích. 

Hlasováni: pro: 5, zdržel se: 3 proti: 0   
  
 

5. Informace o činnosti Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 
Ing. Zelená poskytla obsáhlou informaci o jednotlivých službách, které Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou (dále jen oblastní charita) poskytuje na území města Žďáru nad Sázavou, v jeho 
správním území a o službách, které oblastní charita poskytuje na území jiných měst a o 
službách, které poskytuje na území celého okresu. Popsala, jak postupně jednotlivé služby 
vznikaly a v čase se rozvíjely. Hovořila také o problematice financování příštího roku, kdy bude 
poskytován Krajem Vysočina příspěvek na vyrovnávací platbu a o veřejné podpoře sociálních 
služeb. Uvedla, že charita žádá město Žďár nad Sázavou o podstatně vyšší příspěvek 
z rozpočtu města právě z důvodu poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu a podmínek 
s touto platbou souvisejících. Zejména stanovení procentuálního podílu obci na jednotlivé typy 
služeb. 
Komise se seznámila s rozsahem poskytovaných služeb a činností Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou a s tím, že žádá město o zvýšený příspěvek v rozpočtu v roce 2016. 

 
6. Různé. 

Pan V. Dobrovolný přednesl návrh MUDr. Košťálové na změnu termínu zasedání komise 
Prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze třetí středy v měsíci a třetí úterý v měsíci od 16 
hod. 
Většina členů komise sdělila, že jim lépe vyhovuje stávající termín jednání komise. 
 
Komise projednala návrh MUDr. Košťálové na změnu termínu zasedání komise Prorodinných 
aktivit, sociální a zdravotní ze třetí středy v měsíci a třetí úterý v měsíci od 16 hod. 

Hlasováni: pro: 2, zdržel se: 1, proti: 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Štohanzlová 
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