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ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č.6/2019 
ze dne 18.9.2019 

 

č.j.:                       MUUO. 

  

        č. spisu:    

   počet listů:    

počet příloh:  2   

      počet listů příloh:    

 

Přítomni: 

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

Omluveni:   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. Plán sociálních služeb. 
4. Dotační program pro rok 2020. 
5. Příprava akčního plánu 2020. 
6. Různé. 

 

K bodu 1  

Zahájení.  

JUDr. Zdeněk Ešpandr přivítal členy ŘS KPSS.   

 

K bodu 2. 
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Informace vedoucí odboru. 

- V rámci Integračního dne byli pozváni starostové obcí PO III na schůzku, kde by 

měli být v rámci komunitního pánování  informováni o stávajících sociálních 

službách, novém střednědobém plánu a prezentovány 2 sociální služby. Jednání 

v den konání integračního dne v 10,00 v zasedací místnosti RM. 

- Azylový dům Koclířov dostal výpověď ze stávajících prostor, hledá prostory nové, 

obrací se na města a obce se žádostí o pomoc. 

- RM schválila zvýšení nájmu v bytech ve vlastnictví města. Jednotlivé byty jsou 

rozděleny do 6 kategorií, každá kategorie ještě do podkategorií, podle úrovně 

vybavení. Šestou  kategorií jsou byty v domě v ulici J. K. Tyla. Ke zvyšování dojde 

postupně  v průběhu následujících tří let.  Důvodem zvyšování je fakt, že náklady 

na udržování bytového fondu jsou vyšší než výnosy, ke zvyšování nájemného došlo 

naposledy před deseti lety. Správce bytového fondu firma TEPVOS ústy ing. Pirkla 

slíbila, že navyšování nájmů pro domy zvláštního určení – DPS bude s nájemníky 

zvlášť projednáno. Nájemné bude upravováno dodatkem k nájemní smlouvě, u 

nájemních smluv na dobu určitou současně s jejím prodloužením, u nájmů na 

dobu neurčitou po souhlasu nájemníka. V případě nesouhlasu bude o navýšení 

rozhodovat soud. 

- V rámci prevence kriminality naplánovat besedu se seniory. 

- Připravuje se program Prevence kyberšikany pro ZŠ 5 – 7 tříd Program má tři fáze: 

I. fáze  pro učitele, II. fáze pro rodiče, III. fáze pro žáky formou interaktivního 

programu. 

K bodu 3. 

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

pro rok 2020 – 2023.  

Řídící skupina se zabývala úpravami předloženého návrhu plánu. 

- Konkrétní služby uvádět až v Akčním plánu na daný rok. Ve strategickém plánu 

uvést „informaci o konkrétních poskytovatelích a službách  najdete v akčním plánu 

na daný rok. 

- Zaměnit v silných stránkách provázanost a spolupráce poskytovatelů za Vzájemná 

informovanost a spolupráce poskytovatelů 

- Vyjmout víceleté financování ze slabých stránek SWOT analýzy. Po diskuzi členů ŘS 

– komplikované nastavení, které službě (registrované, neregistrované) a za jakých 

podmínek. 

- Vyjmout ze slabých stránek  u malý zájem veřejnosti o sociální služby slovo -  malý. 

- Slabé stránky – stud veřejnosti zaměnit za stud příjemce služby. Z diskuze 

vyplynulo, že existují služby, kdy klient pociťuje vůči okolí stud za to, že službu 

přijímá. 

- Chybějící služby do slabých stránek dát pod jednu odrážku:  

o Terénní služba pro klienta s kombinovaným postižením 

o Absence sociální služby pro závislé, dlužníky, nízkopříjmové skupiny 

obyvatel 

o Absence ubytovny se schváleným provozním řádem, azylových domů, 

nocleháren, 
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o Chybějící možnost jednorázového přespání,  

o Chybějící služba osobní asistence reagující na okamžité potřeby klientů  

- Nad SWOT analýzu vysvětlit i význam jednotlivých stránek analýzy, uvedení 

chybějící služby ve slabých stránkách neznamená, že město bude automaticky 

podporovat její zřízení, ale je to signál pro jednotlivé pracovní skupiny mapovat 

potřebnost takové služby 

- Vzájemná informovanost a spolupráce poskytovatelů uvedená v silných stránkách 

– není vždy naplněna především v souvislosti s odmítnutím klienta službou – chybí 

informace ostatním příslušným službám a sociálním pracovnicím města - dáno do 

slabých stránek. 

- Do slabých stránek – negativní reakce veřejnosti a medií na sociální jevy bez 

znalostí provedených konkrétních opatření. 

 

K bodu 4. 

Dotační program pro rok 2020. 

Řídící skupině byl předložen Dotační program OSS na rok 2020, Vyhlášení Dotačního 

programu SOC na rok 2020 a tiskopisy žádostí o dotaci do 5000 Kč a nad 5000 Kč. 

Připomínky: 

K textu: 

Vyhlášení dotačního programu na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na 

rok 2020 – bez připomínek. 

U dotačního programu  Činnost v oblasti sociálních služeb  a zdravotnictví v roce 2020 

v části  specifické podmínky dotace – bod 8 změnit částku na 10 000. 

Tiskopisy Žádost o dotaci do 5000 – změnit částku na 10 000 Kč a Žádosti o dotaci nad 

5000 Kč změnit na 10 000 Kč. 

Ve finančním vypořádání – návrh na vypuštění soupisu celkového nákladu projektu v roce 

2020 – p. Preclík osloví auditorku, zda tento soupis je povinnou součástí žádosti, pokud 

není tak vyjmout, ponechat pouze rozpočet dotace města. 

 

K bodu 5. 

Akční program pro rok 2020. 

Přípravou Akčního programu se bude zabývat ŘS na svém příštím zasedání v říjnu 2019. 

Vycházet bude z připomínek pracovních skupin. 

 

K bodu 6. 

Různé. 

1. V letošním roce členové PS opět  obdrží plánovací kalendáře poděkování za práci 

2. Vedoucí odboru informuje ŘS o odchodu Mgr. Vojvodíka z funkce ředitele DD Ústí 

nad Orlicí a jeho výpovědi z pracovního poměru k  31.10.2019. Je vypsáno 

výběrové řízení, možnost podat přihlášku je do 1.10. 2019. Nejnižší možné 

vzdělání – středoškolské. Zároveň odchází i ekonomka a asistentka ředitele. 

Ředitel i ekonomka jsou ochotni na dohodu pomoc, město nabídku zváží dle 

nabídnutých podmínek. 

3. Zítra  19.9. proběhne Mezinárodní den seniorů v areálu Oblastního spolku ČČK.  
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4. Ve čtvrtek 26.9.2019 se bude konat Integrační den osob se zdravotním postižením. 

Akce se bude konat na Mírovém náměstí.  

 

 

Příští jednání:  

                                                                                   JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                         předseda řídící skupiny 

Zapsala: Škopová 


