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ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č.5/2017 
ze dne 28.6.2017 

č.j.:                       MUUO. 

  

        č. spisu:    

   počet listů:    

počet příloh:    

      počet listů příloh:    

 

Přítomni: 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda ŘS, Jiří Preclík,  Mgr. Martina 
Třešňáková, Mgr. Iva Sedláčková, Marcela Šlezingrová, členové ŘS. 
Bc. Anna Škopová, koordinátorka KPSS. 
 

Omluveni:  

Zapisovatel: Bc. Anna Škopová 

Místo a čas 
jednání: 

Zasedací místnost  MěÚ Stavební odbor 10,00 hod.  

Hosté: 
 
 

Program: 

1. Zahájení. 
2. Informace vedoucí odboru 

- informace o problematice zneužívání seniorů romskými spoluobčany  
- výsledek jednání užší skupiny k projektu Obec přátelská seniorům  
- žádost o dotaci - Linky bezpečí  
- informace o poradě starostů ze dne 13.6.2017 - ubytovací zařízení 
- nedostatek zaměstnanců přímé péče v PO města  
- dodatečná změna do sítě sociálních služeb Pk- transformace lůžek v domově 

důchodců  
3. Informace z jednání pracovních skupin 
4. Akční plán na rok 2018. 
5. 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. 

- Zneužívání seniorů Romy.  Někteří občané využili bezbrannosti  obyvatelky DPS 

v Kerharticích. Paní se přestěhovala, vyhledali ji i v jejím stávajícím bydlišti.  

Pracovcníci sociálního odboru jsou informováni. Informováni jsou i pracovníci 

služeb, ve kterých by mohlo k této situaci docházet. Informována je i policie, 

podáno trestní oznámení. 

 

- Obec přátelská seniorům.  Sešla se užší skupina, - závěr jednání – existuje 

skupina občanů, která se nezúčastňuje aktivit seniorských klubů, osloveny 

jednotlivé kluby, aby přes své členy zjišťovali, zda ve svém okolí nežijí osamělí 

izolovaní senioři. Úkol do září 2017.  Aktivit je hodně, možnost vytvořit 

materiál – leták, kde by se informace o těchto aktivitách soustředily, aby se 

dostaly mezi všechny seniory. 

 

- Dotace pro Linku bezpečí. Předjednáno v RM, návrh poskytnout  5 000,- Kč, 

pokud podají požadovanou žádost. ŘS doporučuje podpořit podanou žádost 

v uvedené výši. 

 

- Domov důchodců – nedostatek pracovníků přímé péče. Informována RM, DD 

chystá náborové příspěvky, zvýšení mezd stávajícím  pracovníkům, osloven ÚP 

Bulharsko. Od 1.7. se zvyšují platy pracovníkům v sociálních službách, ale zatím 

není příslib financí ze SR. 

 

- Porada starostů -  starostové upozorňují na vznikající ubytovny především pro 

zaměstnance Škody v Kvasinách. Penzion Hůrka ubytovává 20 – 60 lidí 

v Libchavách. Očekávání vzniku ubytovny v Kerharticích. 

Starostové seznámeni s možností  podílet se na Akčním plánu sociálních služeb 

pro rok 2018,  

Obdrželi pozváni na Integrační den v září, zároveň by se mělo uskutečnit 

setkání se starosty s tématy týkajícími se sociálních služeb. 

 

- Domov důchodců – transformace lůžek. Z důvodu  nedostatku lůžek 

v odlehčovací službě pro osoby s Alzheimerovou demencí proběhlo  12.7. 

jednání na KÚ  Pk. DD navrhuje změnu kapacity domova pro seniory na 72, 4 

+4 odlehčovací služba a  64 lůžek služba domov  se zvláštním režimem. Pro 

rozšíření této služby by bylo možné využít jedno poschodí. 
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- Vedoucí odboru předložila na základě požadavku ZM přehled dotací 

vyplacených za volební období. Celkem bylo vyplaceno v období 2015 -2017    : 

3 662 900 Kč 

 

- Pracovní poměr ukončil asistent kriminality, proběhlo výběrové řízení , vybrán 

jeden pracovník, úhrada platu ÚP. 

 

- PDZ podalo žádost o byt. 

 

K bodu 3. 

Informace z jednání pracovních skupin. 

Pracovní skupina osoby se zdravotním postižením se sešla 23. Května. Věnovala se 

především přípravě Integračního dne  26. Září 2017. Viz zápis 

Pracovní skupina osoby…. se sešla 3.6.2017 , viz zápis. 

Pracovní skupina senioři jednala 18.5.2017 viz zápis z jednání 

 

K bodu 4. 

Akční plán na rok 2018 

V září 2017 by měl být projednán v pracovních skupinách s připomínkami a náměty pro 

rok 2018. Zpracován by měl být v průběhu měsíce října – listopad a předložen ke 

schválení RM. 

 

K bodu 5. 

Různé. 

Nové nařízení vlády týkající se přestupků Stanovuje ZOS pro veřejné opatrovníky. 

 

 

  

 

                                                                                                JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r. 

 předseda řídící skupiny 

  

 

 


