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MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 14 
   DNE: 6. 5. 2019            JEDNACÍ ČÍSLO: 223/2019/POSSM 

 

NÁZEV: 
 

Pravidla pro výběr uživatelů 

 

ANOTACE: 
 
Materiál upravující pravidla pro výběr uživatelů pobytových služeb.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje pravidla dle přílohy. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního plánování: 

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

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

Předkládá:  
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

 

 
 
 
 
 

MA TER IÁ L  B EZ  O S OB N ÍCH  ÚDA JŮ  



Název materiálu: Pravidla pro výběr uživatelů 

Počet stran: 1 
Počet příloh: 2 

 
 

Popis 
 
Pravidla byla upravena podle současných požadavků a s přihlédnutím k zprávě inspekčního 
týmu, který v Domově se zvláštním režimem provedl inspekci kvality poskytování sociálních 
služeb. V současné době je velmi důležitým kritériem čas od podání žádosti na umístění do 
domova, což není již vyhovující. Důležitějším kritériem je aktuální nepříznivá sociální situace 
každého žadatele, proto jsme tento ukazatel zcela vyřadili. Také rušíme jednorázový vstupní 
poplatek 15 tis. Kč pro mimo žďárské žadatele, který nebyl dostatečně zakotven v legislativě. 
 
 
 
Geneze případu: 
RM č. 52 ze dne 31.10.2016 usn. čj. 824/2016/Ssm schválila Pravidla pro výběr nového 
uživatele. 
 

  Návrh řešení  
• Schválit nová pravidla pro výběr uživatelů. 

  Varianty návrhu usnesení 
• Rada města po projednání schvaluje pravidla pro výběr uživatelů dle přílohy. 

• Rada města po projednání neschvaluje pravidla pro výběr uživatelů dle přílohy. 

Doporučení předkladatele 
Ředitel p. o. doporučuje schválit navrhovaná pravidla dle přílohy. 

 

Stanoviska odborů: 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit navrhovaná pravidla dle přílohy.  
Odbor sociální doporučuje schválit navrhovaná pravidla dle přílohy. 

 



 
 

Pravidla pro výběr nového uživatele 
 

Pravidla platí pro pobytové služby a osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. 

Do pobytové služby pro osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jsou 
přijímáni přednostně (+ 3 body) zájemci, kteří mají trvalý pobyt ve městě Žďár nad Sázavou a jeho 
místních částech, tj. v Radoníně, Veselíčku, Mělkovicích a Stržanově. Přijímáni jsou i občané žijící 
mimo Žďár nad Sázavou, kdekoliv s trvalým pobytem na území Kraje Vysočina.  

Při zařazování žádosti do evidence dodržujeme následující bodové hodnocení.  
 
BODOVÉ OHODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTÍ 
 
Žadatel má trvalé bydliště ve Žďáře nad Sázavou 3 body 
Žadatel žije v DPS ve Žďáře nad Sázavou 2 body 
Žadatel je příbuzný osoby, která je již uživatelem služby (manželé a 
sourozenci) 1 bod 

Žadatel nemá děti nebo partnera 2 body 
Žadatel je úplně závislý na péči (odpovídá cca IV. st. příspěvku na péči, 
dále jen PnP) 8 body 

Žadatel je těžce závislý na péči (odpovídá cca III. st. PnP) 6 body 
Žadatel je středně těžce závislý na péči (odpovídá cca II. st. PnP) 4 body 
Žadatel je lehce závislý na péči (odpovídá cca I. st. PnP) 2 body 
Žadatel, jehož rodina žije na vzdáleném místě (mimo Kraj Vysočina) 1 bod 
Žadatel je příbuzný s osobou, která je zaměstnancem organizace (rodiče, 
prarodiče, sourozenci) 1 bod 

Žadatel odmítl nabízené místo (mínusové body budou zrušeny, až žadatel 
projeví opětovně zájem o umístění) -5 bodů 

 
Evidence přijatých žádostí je vedena v PC programu PowerCare, kde je automaticky proveden 
výpočet bodového ohodnocení přijaté žádosti. O výběru nového uživatele je proveden písemný 
záznam, který je uložen ve složce „Výběr nového uživatele“. 
 
Při výběru nového uživatele se přihlíží k vhodnosti daného místa k potřebám žadatele i 
spolubydlícího. Dále se přihlíží k zachování poměru uživatelů v Domovech: 
Seniorpenzion – 1/4 uživatelů je lehce a středně těžce závislých   
Dům klidného stáří – 1/3  uživatelů je lehce a středně těžce závislých   
 
V případě stejného počtu bodů rozhoduje datum podání žádosti. V případě více žádostí v jeden den 
rozhoduje čas doručení. 
 
Evidence žadatelů je pohyblivá, neboť je možné dokládat změny či nové skutečnosti vztahující se k 
podané žádosti o poskytování sociální služby a to kdykoliv v průběhu evidování žádosti. Skutečnosti 
či změny je třeba doložit vždy v písemné podobě. 
 
Tato pravidla byla schválena RM č. 14 ze dne 6. 5. 2019 usn. čj.     /2019/POSSM a ruší pravidla ze 
dne 31. 10. 2016 (RM č. 52). 
 

                                                                    Mgr. Václav Šerák 
                                                                    ředitel příspěvkové organizace 

                                                                       Sociální služby města Žďár nad Sázavou 



 
 

 

Pravidla pro výběr nového uživatele 

 

Pravidla platí pro pobytové služby pro osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. 

Do pobytové služby pro osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby, jsou přijímáni přednostně (+ 3 body) zájemci, kteří mají trvalý pobyt ve městě Žďár 

nad Sázavou a jeho místních částech, tj. v Radoníně, Veselíčku, Mělkovicích a Stržanově. 

Přijímáni jsou i občané žijící mimo Žďár nad Sázavou, kdekoliv s trvalým pobytem na území 

ČR. Pokud občan v den podání žádosti nebude mít trvalý pobyt ve Žďáře nad Sázavou, uhradí 

on nebo jiná osoba jednorázový příspěvek na pobyt ve výši 15 tis. Kč. Tuto částku uhradí i 

žadatel, který změnil trvalý pobyt během čekací doby. Částka musí být uhrazena nejpozději 

den před nástupem do zařízení. 

O případné výjimce z platby jednorázového poplatku může rozhodnout Rada města Žďáru 

nad Sázavou na základě žádosti podané prostřednictvím p.o. Sociální služby města Žďár 

nad Sázavou. 

V případě nenastoupení do zařízení, bude jednorázový poplatek vrácen v plné výši. V případě 

kratšího pobytu než tři měsíce, bude polovina příspěvku vrácena. 

Při zařazování žádosti do evidence dodržujeme následující bodové hodnocení.  

 

 

BODOVÉ OHODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTÍ 

 

Doba od podání žádosti 

     Do 12 měsíců 1 bod 

     13 až 24 měsíců 2 body 

     25 až 36 měsíců atd. 3 body 

Žadatel má trvalé bydliště ve Žďáře nad Sázavou 3 body 

Žadatel žije v DPS ve Žďáře nad Sázavou 2 body 

Žadatel je v přímé příbuzenské linii s osobou, která 

je již uživatelem služby 
1 bod 

Žadatel je zcela osamělý 2 body 

Žadatel potřebuje pravidelnou pomoc jiné osoby (tj. 

zvýhodnění z důvodu zdravotního stavu, žadatel je 

těžce nebo úplně závislý na péči jiné osoby) 

2 body 

Žadatel, jehož rodina žije na vzdáleném místě (mimo 

Kraj Vysočina) 
1 bod 

  

Žadatel (z aktuální evidence žadatelů) odmítl nabízené místo 

-  jednou - 1 bod 

  -  podruhé (je zařazen do neaktuální evidence žadatelů) 
 
O znovuzařazení do aktuální evidence musí osoba požádat a doložit aktuální lékařské vyjádření. 



 

O bodovém ohodnocení kritérií a stanovení pořadí žadatelů je proveden písemný záznam, 

který je uložen ve složce „Výběr nového uživatele“. 

V případě stejného počtu bodů rozhoduje datum podání žádosti. V případě více žádostí v jeden 

den rozhoduje čas doručení. 

 

 

 

Tato pravidla byla schválena RM č. 52 ze dne 31. 10. 2016 usn. čj. 824 /2016 / Ssm a ruší 

pravidla ze dne 22. 10. 2012 (RM č. 49). 

 

 
 
 

                                                                    Mgr. Václav Šerák 

                                                                    ředitel příspěvkové organizace 

                                                                       Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
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