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ANOTACE: 
Město je zapojeno do projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního 
začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“, který je podpořen ze strukturálních 
fondů Evropské unie v rámci operačního programu Zaměstnanost. Dodatek řeší navýšení 
mzdových prostředků. 
NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady 
zaměstnavatele ze dne 30. 8. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2017, který bude 
uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou republikou – Ministerstvo vnitra odbor 
prevence kriminality, v předloženém znění. 
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Dodatek č. 2 k Dohodě o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou již dlouhou dobu hledá cestu ke zklidnění situace na „svobodárnách“. Od 
roku 2011 zavádí a podporuje různé nástroje. V roce 2017 to bylo zřízení funkce Domovník – 
preventista. Město Žďár bylo jedno z 10 měst, které bylo vybráno v rámci prevence ministerstvem 
vnitra ČR. Celkem byl ministerstvem podpořen vznik 30 pracovních pozic Domovník – preventista 
(dále jen domovník) v deseti městech v celé ČR.  

Město zařadilo domovníka do struktury Městské policie. Domovník má stanovenou pracovní náplň, 
pevně stanovenou dobu, ve které se musí pohybovat po jednotlivých svobodárnách. Domovník 
spolupracuje s asistenty prevence kriminality, s majetkoprávním a sociálním odborem a s 
technickou správou budov města. Mnoho obyvatel je s činností domovníka spokojeno. Jsou však i 
občané, kteří mají k činnosti domovníka výhrady. Z tohoto důvodu proběhla společná schůzka 
s obyvateli a budou následovat další. Z našeho pohledu došlo ke zklidnění situace a k odstranění 
některých nešvarů. Je však nutné stále pracovat a hledat cesty. 
 
Geneze případu 
Město je zapojeno do projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a 
podpory sociálně situační prevence v obci“, který je podpořen ze strukturálních fondů Evropské 
unie v rámci operačního programu Zaměstnanost. Zapojení města do tohoto projektu schválila 
rada města na svém zasedání č. 67 dne 22. 5. 2017. 

Dne 30. 8. 2017 byla mezi městem a MV ČR uzavřena Dohoda o poskytnutí příspěvků na mzdové 
náklady zaměstnavatele, ke které byl dne 29. 11. 2017 uzavřen Dodatek č. 1. 

V současné době předkládáme Dodatek č. 2, který reaguje na změny ve vedení na straně města i 
ministerstva, dále je zde městu dána povinnost informovat o podstatných změnách. Zvyšuje se zde 
i maximální výše měsíční odměny, navýšení částky na pořízení vybavení pro domovníka. Je zde 
zakotvena možnost poskytnutí mimořádné odměny. 

Text dodatku je v příloze materiálu. 
 
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
Nejsou navrženy varianty 

Doporučení předkladatele 
Viz. návrh usnesení 
 
Stanoviska  
Nejsou 
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