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ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č.5/2019 
ze dne 14.8.2019 

 

č.j.:                       MUUO. 

  

        č. spisu:    

   počet listů:    

počet příloh:  2   

      počet listů příloh:    

 

Přítomni: 

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

Omluveni:   Mgr. Martina Hufová, Mgr. Iva Sedláčková 

Zapisovatel: Bc. Anna Škopová 

Místo a čas 
jednání: 

Zasedací místnost  MěÚ  - stavební úřad   

Hosté:  

 

Program: 

1. Zahájení. 
2. Informace vedoucí odboru. 
3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb  
4. Různé. 

 

 

K bodu 1  

Zahájení.  

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

Informace vedoucí odboru. 

1) Místo Martiny Zahrajové, která ze zdravotních důvodů není schopna vykonávat 

vedoucí pracovní skupiny byla schválena Iva Sedláčková 

2) Síťování sociálních služeb v v rámci  PK je pro každou  PO III je ustaven pracovník,  

který analyzuje služby pro rodiny s dětmi a vytváří pro každou PO III analýzu těchto 

služeb. Zpracovaný materiál bude předán PS Osoby v obtížné životní situaci a  

rodiny s dětmi, mládež. 

3) Financování sociálních služeb. 53 700 tis. Kč . Není zcela pokryto,  v rezervě zůstává 

asi 7 milionů.   

4) Probíhá jednání o zvyšování nájmů v nájemních bytech ve vlastnictví města  

 

K bodu 3. 

Řídící skupina se zabývala předloženým návrhem Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

a souvisejících služeb města Ústí nad Orlicí a okolí pro rok 2020 – 2023. Připomínky budou 

do návrhu zapracovány a upravený plán bude předložen na příštím jednání ŘS. 

 

Řídící skupina navrhuje, aby již pro rok 2020 byl zpracován Akční plán, který bude 

obsahovat cíle a opatření pro daný rok. 

 

K bodu 4. 

Různé 

1) Řídící skupina děkuje Mgr. Lukesovi za přípravu a zpracování Střednědobého plánu. 

2) Financování sociálních služeb – ŘS navrhuje zjednodušit žádosti pro neregistrované služby. 

Dále navrhnout víceleté financování sociálních služeb z rozpočtu města Ústí nad Orlicí – 

po dobu volebního období. 

3) V Hotelu UNO byly zřízeny ubytovací pokoje v ceně 200 Kč/noc. 

 

 

 

 

Příští jednání: 18. září 2019 v 9,30 v zasedací místnosti stavebního úřadu. 

 

                                                                                   JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                         předseda řídící skupiny 

 

 

Zapsala: Škopová 

 

 


