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ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č.6/2017 
ze dne 30.8.2017 

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 9,30  

Hosté: 
 
 

Program: 

1. Zahájení. 
2. Informace vedoucí odboru: 

- Žádost o dotaci z rozpočtu města OV SPCCH, 
- dofinancování sociálních služeb ze státního a krajského  rozpočtu,  
- informace z jednání o vzniku terapeutické dílny, 
- zvýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem, 
- seznámení s informačním letákem pro seniory, 
- vznik zařízení pro klienty jinak neumístitelné,  
- chybějící služby pro nepřizpůsobivé občany. 

3. Akční plán sociálních služeb na rok 2018. 
4. Informace z jednání pracovních skupin. 
5. Integrační den – setkání starostů. 
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. 

• Žádost Okresní organizace, svazu tělesně postižených Ústí nad Orlicí o dar nebo finanční či 

věcný příspěvek k zajištění akce „ Sportovní hry“, které se konají v Horním Jelení v termínu 

od 1.9.- 3.9.2017. Po konzultaci s místostarostou J. Preclíkem, v letošním roce z důvodu 

nedostatku času pro poskytnutí dotace zajistíme věcné dary a upozorníme na možnost 

podání žádosti do vyhlášených  programových dotacích. 

• Dne 19.8.2017 proběhlo zasedání Komise pro přidělování dotací Krajského úřadu 

Pardubického kraje - dofinancování SS za rok 2017. V sociálních službách chybělo na 

dofinancování mzdových prostředků  1,16 miliardy, po tomto zvýšení stále chybí 822 mil., 

řeší se s MPSV, MF, rezerva je na GŘ ÚP, takže je možné, že proběhne ještě jedno kolo. 

Nyní kraj rozděloval 69.776.000 (v tom jsou i jejich rezervy, vratky atd.) Ideální stav by byl 

na dofinancování  101 mil..  

• plánované zřízení sociálně terapeutické díly v České Třebové (Ústecká 107) - zřizovatel 

bude Anenská Studánka  (krajské zařízení SS). Na jednání byla Ing. Zahálková a pan Flégr, 

ředitelka DZP Mgr. Beránková, vlastník nemovitosti (starosta Sudislavi), JUDr. Gibišová a 

paní Zastoupilová ze stacionáře. Kraj by rád službu zřídil, ale potřebuje garanci kapacity a 

případně i příspěvku za klienty. Okamžitou kapacitu mají 10 lidí, s mentálním postižením, 

od 18 let, nebrání se i nějaké přidružené postižení, mohou být i vozíčkáři, 50 % klientů 

zajistí oni. Protože zde bude velká fluktuace (někdo přijde na 1 den, někdo na 2, na 4 hod. 

atd.), potřebují tak 30 lidí. Po nás chtějí zjištění potřebnosti v naší lokalitě. Domluveni 

jsme, že vydáme článek v ÚL, zajistím schůzku se speciální školou a zjistím jejich potřebu,  

také oslovím veřejnou opatrovnici a pracovní skupinu pro osoby se zdrav. postižením.  

Paní ředitelka spolupracuje s ÚP.  Již mají zajištěnou práci pro klienty - EWE, chráněná 

dílna Ponydekor  v ČT s příslibem posunu do chráněné dílny. Od ředitelky bychom měli 

obdržet letáček pro potencionální zájemce a do 25.9.2017 poslat zpětnou vazbu o 

potřebnosti našeho území.   

• Dále se řešili žádosti o vstup do sítě nebo změnu kapacity, např. navýšení sociálních lůžek 

v Žamberku, Svitavách - není zde DD, RIC - sociálně aktivizační služba -zvýšení kapacity 

služby ze 40 na 60 rodin, Poradna pro rodinu pardubického kraje - zvýšení  o 0,5 úvazku 

z důvodu zavádění tzv. Cochemského modelu do řešení rodičovského konfliktu v území 

působnosti okresního soudu v Chrudimi a orgánu sociálně právní ochrany MěÚ Chrudim, 

Hlinsko a Vysoké Mýto (cílem Cochemského modelu je co nejrychlejší smírné řešení 

rodičovského konfliktu, přičemž primárním zájmem je zájem dítěte, zodpovědnost za 

řešení konfliktu mají rodiče dítěte, spolupracující organizace pomáhají dojít k dohodě a 

najít nejlepší řešení pro dítě).  Mezi návrhy byla i úprava kapacity jednotlivých služeb DD. 
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• Z důvodu naplňování proseniorské politiky  -  případného podání žádosti o podporu Obec 

přátelská seniorům, vznikl letáček na propagaci klubů seniorů a podobných institucí. 

Připomínky Klubu seniorů – úvodní  foto , činnosti doplnit o senior kino, tématické 

zájezdy.  Úvodní foto zůstává, doplnění o text. Leták bude vložen do zářijových Ústeckých 

listů.  

• Změna kapacity lůžek v domově důchodců v Ústí nad Orlicí 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí – domov pro seniory (DpS), domov se zvláštním 
režimem (DZR), odlehčovací služby (OS) 

Aktuální 
kapacita 

DpS 89 lůžek v základní i rozvojové variantě 
DZR 50 lůžek v základní i rozvojové variantě 
OS 4 lůžka v základní i rozvojové variantě 

Požadovaná 
kapacita 

DpS 72 lůžek v základní i rozvojové variantě 
DZR 64 lůžek v základní i rozvojové variantě 
OS 8 lůžek v základní i rozvojové variantě 

Zdůvodnění • Nárůst počtu zájemců o službu DZR (osob s Alzheimerovou demencí 
nebo jinými typ demence), vysoká obložnost DZR (blížící se 100 % 
kapacity), odmítání zájemců o službu DZR z důvodu kapacity. 

• Nárůst počtu zájemců o odlehčovací služby, vč. klientů s demencí – 
potřeba vytvoření samostatného prostoru pro zajištění bezpečné 
služby pro osoby s demencí 

Vyjádření 
obcí 

• Žádost podalo město Ústí nad Orlicí, které je zřizovatelem Domova 
důchodců ÚnO 

 

•    Informace Ing. Zahálkové o vybudování zařízení pro nízkopříjmové, alkoholiky, lidi 

s hraniční diagnózou, zařízení bude v Pardubicích s kapacitou 15 lůžek, v 1. pololetí 2018 

bude vyhlášena výzva IROP na výstavbu a v 1. pololetí 2019 by mohla být služba 

realizována. Vedoucí sociálních odboru v Chrudimi informovala, že město má vlastní 

prostory, ve kterých mají tyto osoby ubytované, nejsou registrované SS s tím, že sem 

dochází terénní služby. Situaci by mělo řešit i naše město, v současné době registrujeme 

asi 18 osob (5 osob s omezenou způsobilostí, obec je veřejným opatrovníkem, 14 z Ústí a 

4 z okolních obcí – osoby s nízkým důchodem, exekuce, hrozící bezdomovectví), které 

nejsou umístitelné v žádném zařízení sociálních služeb. Bude Město doplácet na 

nízkopříjmové seniory v DD, pokud nebude chtít mít z těchto osob bezdomovce, nebo se 

vybuduje oddělení s nižším standardem (chudobinec - za nižší bydlení a stravu), za nižší 

finanční prostředky? Standardy kvality sociální služby by měly být zachované. Pro 

nepřizpůsobivé osoby by bylo řešením zajištění prostor mimo centrum města, např. 

buňky se základním standardem, ochrankou a terénní službou. Lze předpokládat, že 

počet potřebných osob bude přibývat. Do akčního plánu na rok 2018 – mapování 

situace, hledání prostor a podpory, řešení financování atd. 

K bodu 3. 

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. 
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Do akčního plánu 2018 zařadit téma nepřizpůsobivých osob – mapování, hledání vhodných 

prostor a podpory, financování.  Zařadit i hodnocení AP předchozího roku. Akční plán zpracuje 

Mgr. Tomáš Lukes. 

 

K bodu 4. 

Informace z jednání pracovních skupin.  
Pracovní skupiny se v průběhu prázdninových měsíců nesešly. Termíny setkání: 

Osoby se zdravotním postižením 6.9.2017 v 8,30. 

Osoby …… dne 11.8. v 8,30 v zasedací místnosti Dělnická. 

Senioři dne 14.9. ve 13,00 v zasedací místnosti Dělnická. 

 

K bodu 5. 

Integrační den – setkání starostů. 
 Setkání starostů v termínu konání  Integračního dne 26.9.2017 v 10,30 hodin  v zasedací místnosti  

RM. Účastníci: starostové obcí PO III, zástupci města. Pozvánky s upřesněným programem zajistí 

sekretariát. 

 

K bodu 6. 

Různé. 

Nebyly zcela vyčerpány prostředky určené na dotaci sociálních a přidružených služeb. Vedoucí 

pracovních skupin osloví zástupce jednotlivých služeb s dotazem, zda vycházejí se stávajícím 

rozpočtem.  Návrh: využít zbývající prostředky v PO DD jako příspěvek na investice spojené 

s rozšířením služby domova se zvláštním režimem. 

ŘS v diskuzi otevřela problematiku „gastarbeitrů“ ubytovaných na území města – téma pro Komisi  

prevence kriminality, informace o konzumaci drog v této skupině osob. 

 

Jednání příští ŘS 18.10.v 9,30, pozvat i zpracovatele AP 

 

 

  

 
                                                                                                JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r. 

 předseda řídící skupiny 

  

 

 


