
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 61 
 DNE: 27. 2. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 962/2017/OS 

 

NÁZEV: 
Zařazení do sítě zařízení 

 

ANOTACE: 
Poskytovatelé sociálních služeb jsou registrováni v krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina. 
Kraj Vysočina každému zařízení vydává pověření k výkonu konkrétní sociální služby. Na základě 
toho kraj zařízením poskytuje příspěvek na vyrovnávací platbu. Kraj Vysočina každoročně 
vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o provedení změny v registraci služeb pro následující rok. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 

1. Rada města po projednání podporuje žádost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, 
o.p.s. o zařazení do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina služby Sociálně aktivizační 
služba pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 
Finanční podpora Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. bude řešena v rámci 
dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb. 

 

2. Rada města po projednání nepodporuje žádost Alzheimer – Sanatoria s.r.o., neboť na sebe 
město Žďár nad Sázavou převzalo odpovědnost za navýšení počtu lůžek domova se zvláštním 
režimem z počtu 40 na 120 od roku 2019 na svém území a není schopno podpořit další zařízení 
tohoto typu. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 
Sociální odbor 

Předkládá: 
Sociální odbor 

 

BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: Zařazení do sítě zařízení 
 
Počet stran: 3 
Počet příloh: žádosti o zařazení do sítě zařízení 
 
Popis 
Poskytovatelé sociálních služeb jsou registrováni v krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina. 
Kraj Vysočina každému zařízení vydává pověření k výkonu konkrétní sociální služby. Na základě 
toho kraj na provoz jednotlivým zařízením poskytuje příspěvek na vyrovnávací platbu. Kraj 
Vysočina každoročně vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o provedení změny v registraci 
sociálních služeb pro následující rok. 

V letošním roce byla výzva krajem vyhlášena dříve, než v jiných letech a končí 28. 2. 2017. Ve 
výzvě je uvedeno, že k žádosti o zařazení nové služby nebo žádosti o provedení výraznější změny 
některé služby je nutné doložit stanovisko obce. Toto stanovisko by mělo obnášet vyjádření obce 
k potřebnosti služby a také vyjádření ochoty tuto službu podporovat i finančně dle procentuálního 
podílu, který je krajem stanoven pro jednotlivé skupiny sociálních služeb. 

 

Geneze případu 
Kraj Vysočina vyhlásil výzvu pro podávání žádostí o provedení změny v registraci služeb pro 
následující rok 2018. Výzva končí dne 28. 2. 2017. Každá organizace, která má zájem zřídit novou 
službu nebo výrazněji rozšířit službu stávající, musí ve stanoveném čase předložit žádost o 
registraci nové služby nebo žádost o provedení změny v registraci služby. Žadatelé se obracejí na 
obce, aby jim tyto poskytly vyjádření k potřebnosti služby. V našem městě je zřízena Komise 
prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, která se systémem vyjadřování k žádostem zabývala na 
svém loňském zasedání. Usnesla se na tom, že se bude vyjadřovat v době, kdy bude Krajem 
Vysočina vyhlášena výzva. Nyní jednotlivé žádosti projednala a schválila k nim usnesení 
s doporučením pro radu města. 

Žádost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina o podporu zřízení Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením komise projednala na svém zasedání dne 8. 
2. 2017 s tímto usnesením. 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města podpořit žádost Centra 
pro zdravotně postižené kraje Vysočina o zařazení do krajské sítě sociálních služeb Kraje 
Vysočina služby Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 
Finanční podpora centra bude řešena v rámci dotačního programu Dotace pro poskytovatele 
sociálních a zdravotních služeb. 

Hlasováni: pro: 10, zdržel se: 0, proti: 0  

Komise na svém zasedání dne 15. 2. 2017 projednala žádost Alzheimer Sanatorium s.r.o., o 
podporu zřízení domova se zvláštním režimem s 54 lůžky v obci Sázava. Zahájení provozu je 
plánováno v roce 2019.  

Komise byla opakovaně informována o tom, že město ve spolupráci s Krajem Vysočina podporuje 
výstavbu nového domova se zvláštním režimem s počtem 120 lůžek ve Žďáře nad Sázavou, na 
ulici Komenského 8. Tato stavba by měla být dokončena koncem roku 2018, nebo počátkem roku 
2019.  
Do tohoto domova by měla být převedena i kapacita 40 lůžek ze stávajícího Seniorpenzionu 
z budovy hotelu FIT. Při zvyšování kapacity domova se zvláštním režimem se město zavázalo, že 
se bude podílet na financování domova dle aktuálního % podílu. Ten je v letošním roce stanoven 
na 5% z výše vyrovnávací platby stanovené Krajem Vysočina. Bude to pro město závazek, který 
na sebe vzalo do budoucna. Další navyšování nákladů v této oblasti je problematické. Po 
projednání všech informací komise schválila toto usnesení. 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ve věci žádosti o podporu zřízení Alzheimer – 
Sanatoria s.r.o. se shodla, že město Žďár nad Sázavou na sebe převzalo odpovědnost za 
navýšení počtu lůžek domova se zvláštním režimem z počtu 40 na 120 na svém území od roku 
2019 a není schopno podpořit další zařízení tohoto typu. 

Hlasováni: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
 



Komise dále projednala informace k aktivitám, které jsou schváleny ve Strategickém plánu 
sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou, a které budou řešeny v rámci tří projektů 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
 
Projekt na podporu pobytových, terénních a ambulantních služeb, které jsou schváleny ve 
Strategickém plánu sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou 
 

Organizace 
 

Služba Navýšení úvazku 

Domov pro matky (otce) s dětmi pobytová + terénní 0,5 + 0,5 
Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež 

ambulantní + terénní 0,8 + 0,2 

Občanská poradna Žďár nad Sázavou ambulantní 1,0 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní + ambulantní 1,07 + 0,23 
Kontaktní a poradenské centrum v oblasti 
drogové problematiky Spektrum 

ambulantní + terénní 0,5 + 0,5 

Vytvoření a pilotní ověření koncepce sociálního 
bydlení 

terénní 1,0 

 
 

Dále komise projednala podání projektu na podporu financování asistentů prevence kriminality. 
Jednalo by se o podporu všech 4 asistentů prevence kriminality, kteří jsou součástí Městské policie 
Žďár nad Sázavou. Mohou být financováni po dobu 3 let. Stávající režim financování je složitý a 
navíc z více zdrojů. Komise schválila toto usnesení. 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní podporuje navýšení úvazků v sociálních službách 
a zachování současných úvazků asistentů prevence kriminality v souladu se Strategickým plánem 
sociálního začleňování ve Žďáře nad Sázavou dle v zápisu uvedeného seznamu. 
Hlasováni: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Komisi byl také představen projekt zaměřený na podporu žďárských mateřských a základních škol 
při vytváření podmínek pro zajištění vzdělávacích potřeb všech žáků, tzv. inkluze.  
V něm se mateřské školy zaměřují především na zapojování rodičů sociálně znevýhodněných dětí 
do aktivit školy a vzdělávání svých pedagogických pracovníků v rámci inkluzivního vzdělávání. 
Prioritou mateřské školy je podpora zavedení tzv. edukativně stimulačních skupin a otevření 
několika prvních tříd využívajících prvky Montessori pedagogiky.  
Stejně jako mateřské školy, se i základní školy ve městě zaměřují na vzdělávání svých 
pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, a to především formou sdílení dobré praxe či formou 
kolegiální podpory. Projekt je zaměřen také na podporu kroužků podporujících sociální rozvoj 
osobnosti žáka, a různé formy doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Personálně 
budou školy podpořeny, a to podporou pozice speciálního pedagoga a kariérního poradce. 
Město, jakožto zřizovatel, školám poskytne metodickou podporu, a to formou nově zřízené pozice 
Metodika inkluze. Ten bude sledovat dění na školách a bude zajišťovat jejich potřeby, bude jim 
poskytovat metodickou podporu např. při spolupráci s OSPOD, při sestavování plánů pedagogické 
podpory, při zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů, apod. Metodik bude připravovat a 
aktualizovat informační balíček pro rodiče budoucích žáků prvních tříd a také žáků 9. ročníků ZŠ. 
Mimo jiné bude informovat veřejnost o vývoji inkluzivního vzdělávání ve městě, a to formou článků 
ve Žďárském zpravodaji, rozhovorů pro regionální TV Vysočina, nebo tematických setkáních 
s veřejností. 

Komise po vyslechnutí informací od manažerky SPSZ schválila toto usnesení. 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní bere na vědomí informaci o připravovaném 
projektu Inkluzivní vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou. 
 
Hlasováni: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Pro podporu projektů vycházejících ze Strategického plánu sociálního začleňování města Žďáru 
nad Sázavou budou předloženy samostatné materiály pro jednání rady města. 

 
 



Návrh řešení 
Je popsán v materiálu. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

- Schválit návrh usnesení 
- Neschválit návrh usnesení 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit předložený návrh usnesení. 
 
 
Stanoviska  
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní projednala žádosti a přijala usnesení, která jsou 
uvedena v materiálu. 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Zařazení do sítě zařízení

