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NÁZEV: 
 

Projektová žádost na podporu vytvoření a pilotní ověření  
Koncepce sociálního bydlení 

 

ANOTACE: 
Schválení financování spoluúčasti projektu v rámci naplňování cílů Strategického plánu 
sociálního začleňování Žďár nad Sázavou. Jedná se o neinvestiční dotaci na podporu vytvoření a 
pilotní ověření Koncepce sociálního bydlení ve Žďáře nad Sázavou 
 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti Města Žďáru nad Sázavou 
v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování 
v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu 
Zaměstnanost, a to způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 
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Název materiálu: Koncepce sociálního bydlení ve Žďáře nad Sázavou. 
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Popis 
Cílem projektu je vytvoření Koncepce sociálního bydlení ve Žďáře nad Sázavou a její pilotní 
ověření. 
Koncepce bydlení ve ZR 
Vznikne koncepce sociálního bydlení, která podrobně popíše přístup města k sociální bytové 
politice. Koncepci vytvoří k tomu určená skupina složená z politiků, úředníků a odborníků místní i 
národní úrovně. Do přípravy koncepce budou také zapojení dotčení obyvatelé prostřednictvím 
focus skupin. Aktivita povede ke vzniku Koncepce sociálního bydlení ve Žďáře nad Sázavou. Do 
přípravy se zapojí již fungující komise Rady města a občané. Koncepce bude zaměřená na 
krizové, sociální a tzv. dostupné bydlení. Koncepce bude mimo jiné návrh způsobu spolupráce 
systémových aktérů. V rámci práce na přípravě Koncepce budou připraveny podklady pro realizaci 
jejího pilotního ověření a způsob výběru vhodných klientů z lokalit. Tvůrčí skupina bude úzce 
spolupracovat s komisí prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, a také bytovou komisí. Komise 
budou mít možnost se do procesu zapojit a přímo se podílet na tvorbě nové bytové a sociální 
politiky města. V tvůrčí skupině bude působit metodik, který bude odpovědný za přípravu podkladů 
a sepsání samotné Koncepce sociálního bydlení. Zároveň bude skupině k dispozici koordinátor, 
který bude proces přípravy Koncepce a její výstupy prezentovat veřejnosti a zároveň bude 
organizovat focus skupiny s cílovou skupinou, tak aby se sami podíleli na přípravě a následného 
ověření Koncepce. V rámci této klíčové aktivity se budou pravidelně scházet členové tvůrčí skupiny 
i komise. Celkem bude realizováno 5 focus skupin s dotčenými obyvateli.  
 
Pozice KA: 
Koordinátor focus skupin a PR: 1 úvazek 
Metodik: 1 úvazek 
Člen tvůrčí skupiny (DPP) 
 
KA Terénní programy 
V rámci projektu vznikne sociální služba terénní programy. Služba bude poskytovat základní 
sociální poradenství, poskytovat pomoc především při stanovování, dosahování a vyhodnocování 
cílů uživatele, které se vztahují k překonávání či zmírňování nepříznivé sociální situace. Sociální 
služba bude vyhledávat potenciální obyvatele sociálních bytů. Bude také poskytovat dlouhodobou 
individuální podporu uživatelům sociálního bytu, zaměřené na samotné hospodaření, finanční a 
dluhové poradenství, asistence při bydlení a prevence ztráty bydlení. Uživatel sociálního bytu 
může požádat zaměstnance služby o doprovod při úkonech, které souvisí s poskytováním služby 
(vyřizování zaměstnání, bydlení, úřady, lékař, soud, policie, apod.). Příslušný zaměstnanec 
vyhodnotí situaci, popřípadě se poradí s kolegy. 
 
Pozice KA: 
Sociální pracovník: 1 úvazek 
Terénní pracovník: 1 úvazek 
Metodik sociálních služeb: 0,5 úvazku 
 
KA: Pilotní ověření podpory klienta 
Během několika let dojde k prostupnému umístění osob do vyčleněných (nově nakoupených) bytů 
mimo SVL a bude jim věnována intenzivní podpora. V rámci této klíčové aktivity dojde k ověření a 
standardizaci spolupráce mezi zapojenými aktéry (sociální pracovníci, Úřad práce, městský úřad, 
orgány SPOD, případně NNO). Spolupráce se bude týkat výběru vhodných klientů, nastavení 
programu podpory, vyhodnocování úspěšnosti programu a jeho standardizace, postupu klienta do 
jiné formy podpory. Předmětem ověření a standardizace bude také samotný program podpory, 
přiměřenost její intenzity a tematického zaměření, či dopad na klienta. Součinnost při výběru 



 
klientů a procesech podpory zajistí koordinátor. Metodik pak zajistí monitoring nastavené podpory 
a evaluační zprávu. Závěrečnou konferenci organizují oba společně. 
 
Pozice  
Koordinátor 0,4 
metodik sociální služby 0,4 
sociální pracovník 1 
vedoucí služby 0,2 
 
Začátek projektu: 1. 11. 2017 
Ukončení projektu: 31. 10. 2020 
 
Financování projektu 
Celkové způsobilé výdaje projektu (100%): 10.164.256,25 Kč 
Dotace (95%): 9.656.043,44 Kč 
Spoluúčast (5%): 508.212,81 Kč 
 
Administrativní zajištění projektu 
Projektový manažer:  
Řídí projekt, garantuje plnění aktivit projektu dodržení harmonogramu a naplnění indikátorů. Je 
odpovědný za tvorbu Zpráv o realizaci projektu. Reprezentuje projekt na veřejnosti a komunikuje 
s Řídícím orgánem OP Zaměstnanost. Úzce spolupracuje s finančním manažerem projektu. 
 
Finanční manažer: 
Sleduje dodržování podmínek způsobilosti výdajů projektu, sleduje cash flow projektu, zpracovává 
finanční část Zprávy o realizaci projektu a kontroluje soulad vykazování výdajů projektu s 
účetnictvím. Administruje smlouvy projekty. 
 
  



 
Geneze případu 
Město Žďár nad Sázavou mělo zájem řešit složitou situaci ve Žďáře nad Sázavou 3, proto podalo 
na konci roku 2015 přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Město bylo 
agenturou vybráno Agenturou ke spolupráci, proto se realizovaly další kroky. 

 Zastupitelstvo města dne 25. 2. 2016 schválilo toto usnesení. 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výsledcích Monitorovacího výboru Agentury pro 
sociální začleňování o tom, že město Žďár nad Sázavou bylo vybráno ke spolupráci s Agenturou 
pro sociální začleňování do 4. vlny Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhlášené výběrové řízení na pozici „Manažer Strategického 
plánu sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou“. 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu, a to navýšením položky Místní správa - limit 
osobních výdajů o částku ve výši 417 tis. Kč a limit věcných výdajů ve výši 61 tis. Kč na pokrytí 
výdajů tohoto zaměstnance z rezervy rozpočtu 
Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování 
Úřadu vlády ČR včetně Prointegračních záměrů města Žďáru nad Sázavou. 
 
Tím byla zahájena vzájemná spolupráce mezi městem a Agenturou pro sociální začleňování. 
Agentura od února do června roku 2016 mapovala město, a zpracovávala Situační analýzu stavu 
vyloučení a jeho příčin. Tato analýza byla představena v srpnu a výstupy byly poskytnuty členům 
pracovních skupin, aby s nimi mohli pracovat při tvorbě Strategického plánu sociálního 
začleňování. 
 

 Strategický plán sociálního začleňování, včetně Místního plánu inkluze, byl dne 9. 11. 2016 
projednán v Komisi prorodinných aktivit, sociální a zdravotní s tímto usnesením: 

Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální se seznámila s prezentací Ing. Navrátilové o 
Místním plánu inkluze, a doporučuje Radě města schválení Strategického plánu sociálního 
začleňování a jeho části Místní plán inkluze. 

Hlasováni: pro: 11 zdržel se: 0, proti: 0 
 

 Rada města schválila Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze na své 
54. schůzi konané 28. 11. 2016, a to usnesením (Usn. 859/2016/OS): 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategický plán sociálního 
začleňování včetně Místního plánu inkluze, který je integrální přílohou dokumentu. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze byl schválen Zastupitelstvem 
města na svém 18. zasedání konaném 15. 12. 2016, s tímto usnesením (18/2016/OS/3): 

Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán sociálního začleňování, včetně Místního plánu 
inkluze, který je integrální přílohou dokumentu. 
Hlasování: pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0 
Schválením Strategického plánu sociálního začleňování společně s Místním plánem inkluze 
získalo město Žďár nad Sázavou možnost čerpat finanční prostředky v rámci Koordinovaného 
přístupu na aktivity v těchto dokumentech uvedené.  
 

 Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 bylo 
schváleno na 62. schůzi Rady města konané dne 13. 3. 2017, a to usnesením  
(č. 989/2017/OS): 



 
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci vedoucí k naplňování 
cílů Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního 
začleňování v SVL 3 Operačního programu Zaměstnanost. 
 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti Města Žďáru nad 
Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 
Hlasování: pro: proti: zdržel se: 
 
Návrh řešení 
Schválení finanční spoluúčasti na projektu Vytvoření a pilotní ověření Koncepce sociálního bydlení 
ve Žďáře nad Sázavou. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti Města Žďáru nad Sázavou 
v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování 
v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu 
Zaměstnanost, a to způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 
 
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje financování spoluúčasti Města Žďáru nad 
Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů Strategického plánu sociálního 
začleňování v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu 
Zaměstnanost, a to způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 

Doporučení předkladatele 
Schválení podání projektové žádosti a realizace projektu na vytvoření a pilotní ověření Koncepce 
sociálního bydlení ve Žďáře nad Sázavou. 
 
Stanoviska  
Odbor sociální realizaci podporuje 
 
 


