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ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č.4/2017 
ze dne 3.5.2017 

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 9,00 hod.  

Hosté: Ing. Vladimíra Lesenská, ředitelka ÚP 

Program: 

1. Zahájení. Kontrola zápisu z minulého jednání. 
2. Informace vedoucí odboru.  
3. Dotace z rozpočtu města. 
4. Obec přátelská seniorům. 
5. Různé. 

 

 

K bodu 1.  

Zahájení. Kontrola zápisu z minulého jednání ŘS. 

JUDr. Zdeněk Ešpandr přivítal členy ŘS KPSS.   

Zápis  z minulého jednání ŘS – bez připomínek. 
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K bodu 2. 

Informace vedoucí odboru. 

1) Aktualizace sítě sociálních služeb Pk.  

Sociální služby registrované v pardubickém kraji měly do konce dubna nahlásit 

případné požadavky týkající se navýšení kapacity, úvazků apod. K žádostem se 

vyjadřuje příslušný MěÚ. V letošním roce žádá o navýšení úvazku SKP z 1,25 na 2,00 a 

PS Ústí nad Orlicí. 

2) V případě rekonstrukce objektu určeného pro Stacionář Ústí nad Orlicí (požádáno o 

dotaci) není možné v tomto objektu zřídit denní a týdenní stacionář (dle metodiky 

MPSV týkající se nově budovaných zařízení). Z tohoto důvodu by byla navýšena 

kapacita týdenního stacionáře na 18 míst. 

3) Dobrovolníci - město obdrželo od společnosti DOBRO (dobrovolnictví ve veřejné 

správě) nabídku spolupráce v projektu „Dobrovolnictví ve veřejné správě“. Cílovou 

skupinou projektu jsou zaměstnanci krajů, měst, obcí a dalších organizací ve veřejné 

správě, cílem projektu je zapojení veřejné správy do dobrovolnických aktivit, což je 

v zemích EU běžné, ČR je zapojeno nejnižší mírou. Do projektu jsou zapojené již 

některá města, která oceňují těsnější spojení uvnitř úřadu, ale i v ně, neformální učení 

a posilování dovedností pracovníků (dobrovolníci předávají své know-how), posilování 

firemní kultury. Organizace nabízí městům konzultanta, sdílenou webovou platformu, 

úvodní workspop pro zájemce zapojených do projektu a podílení se na systémových a 

legislativních změnách.  Vzhledem k tomu, že obsahem nabídky jsou zaměstnanci 

veřejné správy a úřadu a ne neziskové organizace (což je cílová skupina pro ŘS), řídící 

skupina navrhuje paní tajemnici oslovení zaměstnanců jednoduchou anketou či 

dotazníčkěm, zda by měli zájem o zapojení se do tohoto projektu a na základě toho 

zvážení další spolupráce. 

K bodu 3. 

Dotace z rozpočtu města. 

Návrhy na dotace z rozpočtu města organizacím působícím v sociální a zdravotní oblasti 

byly v RM a ZM schváleny tak, jak pracovní skupina a řídící skupina navrhly. 

Nepřiznaná dotace Centru komplexní péče CZ s.r.o. 

Zbývá k rozdělení 190 tis. Kč. Možnosti – ponechat na individuální dotace, případně 

vyhlásit druhé kolo. 

K bodu 4. 

Obec přátelská seniorům 2017. 

Vedoucí odboru Mgr. Nečekalová informuje přítomné o soutěži vyhlášené MPSV „Obec 

přátelská seniorům 2017“. Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce a města, soutěžit 

budou v pěti kategoriích podle počtu obyvatel. 

Podpořeny budou žádosti, prostřednictvím kterých bude žádáno o úhradu nákladů 

neinvestičního charakteru na podporu seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti na 

komunální úrovni. Kladně je hodnocena rovněž spolupráce obce s nestátními neziskovými 

organizacemi zaměřenými na podporu seniorů a mezigenerační spolupráce s dalšími 

aktéry v této oblasti.  



3 
 

Cílovými skupinami dotační podpory ze státního rozpočtu v soutěži Obec přátelská 

seniorům 2017 jsou: senioři (osoby ve věku 60+ a důchodci), vícegenerační rodiny a 

rodiny se specifickými potřebami (např. rodiny pečující o křehké seniory nebo seniory se 

zdravotním postižením).  

Celkový objem finančních prostředků ve výši 6 mil. Kč. 

Za bonusový materiál je v letošním ročníku považován Plán rozvoje proseniorské politiky 

nebo Koncepce politiky stárnutí obce ne/schválená zastupitelstvem obce (za neschválený 

materiál obdrží žadatel navíc 5 bonusových bodů, za schválený 10 bonusových bodů). 

S ohledem na termín podání žádosti (18.5.) a chybějící bonusové materiály se ŘS přiklání 

k názoru v letošním roce žádost nepodávat. RM by měla rozhodnout, zda by měla být 

zpracována Koncepce politiky stárnutí obce, případně Plán rozvoje proseniorské politiky. 

Užší skupina ve složení Jiří Preclík, Mgr. Nečekalová, JUDr. Ešpandr. Marcela Šlezingrová a 

Bc. Škopová se sejde 24.5. v 9.00 a připraví podklady pro jednání v RM.    

K bodu 5. 

Různé. 

Ředitelka Úřadu práce Ing. Vladimíra Lesenská informovala přítomné o vývoji 

nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí. V současné době evidují 2 989 nezaměstnaných 

a 2 666 volných pracovních míst. Celkové procento nezaměstnanosti je velmi nízké, činí 

3,1 %. Chybí tak i osoby pro výkon veřejně prospěšné práce a veřejnou službu. 

 

Jednání příští řídící skupiny 28.6. 2017 v 9,30 v zasedací místnosti stavebního úřadu. 

 

  

 

                                                                                                JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r. 

 předseda řídící skupiny 

  

 

 


