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ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č.8/2019 
ze dne 5.12.2019 

 

č.j.:                       MUUO. 

  

        č. spisu:    

   počet listů:    

počet příloh:     

      počet listů příloh:    

 

Přítomni: 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda ŘS, Marcela Šlezingrová, Mgr. 
Ivana Nečekalová, Mgr. Iva Sedláčková, členové ŘS. Bc. Anna 
Škopová, koordinátorka KPSS. 
 

Omluveni:  Mgr. Martina Hufová 

Zapisovatel: Bc. Anna Škopová 

Místo a čas 
jednání: 

Zasedací místnost  MěÚ  - stavební úřad  9,00 hod 

Hosté: Ing. Vladimíra Lesenská, ředitelka ÚP 

Program: 

1. Zahájení. 
2. Informace vedoucí odboru. 
3. Střednědobý plán a Akční plán 2020. 
4. Veletrh sociálních služeb 2020. 
5. Různé. 

 

K bodu 1  

Zahájení.  

JUDr. Zdeněk Ešpandr přivítal členy ŘS KPSS.   
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K bodu 2. 

Informace vedoucí odboru. 
Vedoucí odboru seznámila členy ŘS s 

- Čerpáním rozpočtu na KPSS. K dnešnímu dni vyčerpáno 65 tis. Kč, z toho 12 672,5 
Kč Mezinárodní den seniorů a 19 483 Kč Integrační den osob se zdravotním 
postižením. Čerpání dotací za rok 2019 předloží na příštím jednání ŘS. Do rozpočtu 
na rok 2020 je na dotace navržena částka 1 600 tis. Kč a na KPSS 140 tis. Kč. 

- 9.12.2019 bude předložena ke schválení změna Směrnice pro nakládání s byty ve 
vlastnictví města, změny se týkají ukončení privatizace bytů ve vlastnictví města, 
zkrácení podmínky doby trvalého pobytu pro možnost podání žádostí o uzavření 
nájemní smlouvy na 1 rok, vyjmutí bytů v domě č.p. 1416 ul. Letohradská z režimu 
stabilizačních bytů, zařazení bytů nově zrekonstruované budovy Dukla 300. 

- V nově zrekonstruovaném objektu  Dukla 300 bude 27 bytů, z toho 9 bytů 
nájemních, 16 bytů stabilizačních z toho 7 bytů pro Nemocnici a 9 bytů město. 

- projektem týkajícím se prevence kyberšikany.  Projekt je zaměřen na učitele, žáky 
a rodiče.   

 
 
K bodu 3. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Ústí nad Orlicí a okolí 

pro rok 2020 – 2023, Akční plán 2020.  

Střednědobý plán doporučen RM ke schválení ZM 9.12.2019. Akční plán byl schválen RM. 

Proběhlo setkání s veřejností 4.12.2019 v jídelně Centra sociální péče města, kde byli 

s plánem seznámeni přítomní z řad veřejnosti. Účast veřejnosti opět potvrdila nezájem o   

Poděkování za odvedenou práci na obou dokumentech pro Mgr. Tomáše Lukese. 

Pokračuje v práci a aktualizaci Katalogu sociálních služeb. 

  

K bodu 4. 

Veletrh sociálních služeb 2020. 

Koordinátorka objedná prostory Kulturního domu, ostatní na příštím jednání ŘS. 

 

K bodu 5. 

Různé. 

a) Informace ředitelky ÚP Ing. Vladimíry Lesenské: 

- Nezaměstnanost 1,7%, 

- Výzva ke spolupráci s organizacemi města – zaměstnávání osob na nekvalifikované 

práce, 

- Informace o navýšení rodičovského příspěvku – pro navýšení musí rodič příspěvek 

pobírat, rodič dítěte do 4 let věku, který již vyčerpal a rodičovskou dovolenou 

ukončil nebude mít na navýšení nárok , rodiny jsou průběžně informovány. 

- Reorganizace ÚP od 1.1.2020 – snižování míst (o 2 v Ústí, okres celkem o 4), znovu 

centralizace, ředitel v Ústí, ostatní pobočky. 

- Na okrese Ústí se očekávají 3 hromadná propouštění. 

b) Jiří Preclík upozorňuje na nutnost předkládání zápisů do RM a na stránkách města 

– KPSS. 
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c) Zvážit možnost v uspořádat v rámci týdne Město v pohybu dětský den (téma pro 

pracovní skupinu osoby….) 

 

 

Příští jednání: 6.2.2020 v 9,00 na stavebním úřadu, 6.3. v 9,00 na sociálním odboru 

Dělnická  

 

 

                                                                                   JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                         předseda řídící skupiny 

Zapsala: Škopová 


