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ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č.1 /2017 
ze dne 25.ledna 2017 

č.j.:   MUUO.  

        č. spisu:    

   počet listů:    

počet příloh:    

      počet listů příloh:    

 

 

 

Přítomni: 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda ŘS, Jiří Preclík,  Mgr. Martina 

Třešňáková, Mgr. Sedláčková , Marcela Šlezingrová, členové ŘS. 

Bc. Anna Škopová, koordinátorka KPSS. 
 

Omluveni:  

Zapisovatel: Bc. Anna Škopová 

Místo a čas jednání: Zasedací místnost   

Hosté:  

Program: 

1. Zahájení. Kontrola zápisu z minulého jednání. 
2. Informace vedoucí odboru. 

• Dotační řízení Pk na rok 2017. 

• Seznámení s Plánem prevence kriminality na rok 2017 

• Informace z jednání bytové komise – byty pro klienty NO 

• Informace o realizaci projektu MPSV Život jako každý jiný. 
3. Návrh rozpočtu KPSS na rok 2017. 
4. Návrh výše dotace z rozpočtu města, stanovení termínů jednání pracovní 

skupiny pro dotace.  
5. Plán aktivit  na rok 2017 
6. Různé. 
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K bodu 1.  

Zahájení. Kontrola zápisu z minulého jednání ŘS. 

JUDr. Zdeněk Ešpandr přivítal členy ŘS KPSS.   

Zápis  z minulého jednání ŘS – bez připomínek. 

K bodu 2. 

Informace vedoucí odboru 

• Dotační řízení Pk na rok 2017.  V rámci kraje  bylo  rozděleno 477.930 tisíc Kč, 
4 miliony ponechány v rezervě, ve druhém pololetí budou dofinancovány  
pečovatelské služby podle skutečnosti prvního pololetí. V únoru další výzva na 
dofinancování azylových domů. 2,8 milionu Kč z rozpočtu kraje. Zvyšuje se 
počet služeb, byly změněny některá kriteria např. u denních stacionářů, 
požadavky některých služeb nebyly pokryty zcela, ale byly kráceny. Konečné 
rozhodnutí o výši poskytnuté dotace – zastupitelstvo Pk 14.2.2017 

• Seznámení s Plánem prevence kriminality na rok 2017. Plán prevence 
kriminality na rok 2017 bude předložen ke schválení ZM 13.2.2017. Podána 
žádost o dotaci na MV  na dva asistenty prevence kriminality a na tábor pro 
děti ze znevýhodněného prostředí. Z dalších akcí – Beseda se seniory, beseda 
pro děti  na téma kyberšikany, bude předcházet anketa a  počítá s účastí 
zástupců PČR. Nová aktivita v programu Dobrovolník – osoba, která by byla 
nápomocna MP při veřejných akcích např. Týden v pohybu, Ústecký advent 
apod. Rozpočet na prevenci kriminality navýšen na 100 000,- Kč z důvodu 
spolufinancování projektů, o které je žádáno. 

• Informace z jednání bytové komise – byty pro klienty NO. Bytová komise se 
zabývala možností přidělit max. 3 byty neziskové organizaci pro klienty dané 
organizace. Iniciátor – Péče o duševní zdraví počítá s využitím zatím jednoho 
bytu, nabízí se možnost využití i pro  ostatní organizace. Nájemní smlouva se 
všemi povinnostmi by byla uzavřena s organizací na jeden rok. 

• Informace o realizaci projektu MPSV Život jako každý jiný. Projekt souvisí 
s deinstitucionalizací sociálních služeb. MPSV nabízí metodickou pomoc obcím 
a krajům. Město nemá službu, které by se tato problematika v současné době 
dotýkala, nabízené možnosti zatím nevyužije.   

K bodu 3. 

Návrh rozpočtu KPSS na rok 2017. 

popis 

návrh 2017 v 

Kč 

čerpání  2016 

v Kč 

rozpočet 

2016 

Platy zaměstnanců v 

pracovním poměru 

10000 9400 

0 

Ostatní osobní výdaje 40000 38000 0 

Povinné pojistné na 

soc.zabezpečení a 

příspěvek na státní 

politiku zam. 

3000 2400 

0 

Povinné pojištění na 

veřejné zdravotní 

1500 900 

0 
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pojištění 

Nákup materiálu j.n. 7000 6611 0 

Nákup ostatních služeb 36500 79500,4 120000 

Pohoštění 20000 18448,55 0 

Věcné dary 2000 1234 0 

 

 

Nákup ostatních služeb - 

plán 

udržitelnost 

el. kat.  8 500,00 Kč   

  MDS 10 000,00 Kč   

  ID 10 000,00 Kč   

  

setkání 

starostů  8 000,00 Kč   

  veletrh 0,00 Kč   

    36 500,00 Kč   

 

K bodu 4. 

Návrh výše dotace z rozpočtu města, stanovení termínů jednání pracovní skupiny pro 

dotace. 

V rozpočtu je navrženo 1 500 tis. Kč. 

V letošním roce bylo podáno 47 žádostí  (oproti 54 v roce 2016). 

Dne 22.2. v 9,30 hodin na ul. Dělnické  se sejde pracovní skupina pro posuzování žádostí – 

odbor připraví tabulku – stejná jako v loňském roce. Služby budou rozděleny na 

registrované a neregistrované. Další termín pro jednání pracovní skupiny a řídící skupiny 

je  8.3.2017 . V období 22.2. – 7.3. projednají jednotlivé pracovní skupiny. Do RM bude 

předloženo do 20.3., případně 3.4.  2017. ZM projedná 10.4.2017. 

K bodu 5.. 

Plán aktivit KP na rok 2017. 

Akce v roce 2017 

Setkání se starosty  duben 2017 a 26.9.2017 v termínu Integračního dne. 

Mezinárodní den seniorů 21.9.2017 

Integrační den ZP 26.9.2017 

K bodu 6. 

Různé. 

• Dne 19.2. 2017 byl schválen Akční plán sociálních služeb na rok 2017 

• Dne 3.2.2017  se v zasedací místnosti uskuteční setkání na téma dobrovolnictví. 

• Jednání pracovních skupin – senioři 23.2.2017 a osoby v obtížné životní situaci 1.3. 
2017, PS osoby se ZP 28.2.2017. 

   

Příští jednání  Řídící skupiny bude sděleno dodatečně.  

                                                                                                    JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r. 

 předseda řídící skupiny 


