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ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č.1/2019 
ze dne 30.1.2019 

č.j.:                       MUUO. 

  

        č. spisu:    

   počet listů:    

počet příloh:  2   

      počet listů příloh:    

 

Přítomni: 

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

Omluveni: Bc. Martina Zahrajová  

Zapisovatel: Bc. Anna Škopová 

Místo a čas 
jednání: 

Zasedací místnost  MěÚ  - stavební úřad   

Hosté:  

Program: 

1. Zahájení. 
2. Informace vedoucí odboru. 
3. Plán práce 2019. 
4. Dotace z rozpočtu města  2019. 
5. Katalog sociálních a souvisejících služeb.  
6. Nový „Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb ve městě Ústí nad Orlicí  a 

okolí  města Ústí nad Orlicí“ 
7. Různé. 

 

K bodu 1  

Zahájení.  

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

Informace vedoucí odboru. 

• Rada města dne 7.1.2019 odvolala z řídící skupiny Ivu Sedláčkovou a jmenovala Martinu 
Zahrajovou, která bude vykonávat současně fci vedoucí pracovní skupiny pro osoby se 
zdravotním postižením. 

• Došlo ke schválení Bytové komise - A. Škopová, Komise pro práci se seniory - Z. Ešpandr a 
Komise prevence kriminality - J. Preclík, Komise SPOD - Podzimková. 

• Dotační komise pro rozdělování dotací a grantů na krajském úřadu Pardubického kraje: 
Kraj letos obdržel 812 milionů, což je o 43 mil. více jako vloni, ale vzhledem k tomu, že 

letos je výpadek evropských dotací o 40 mil. a došlo k navýšení platů a zvláštních 

příplatků, je tedy celkově o 60 mil. méně (žádosti 1,9, miliardy-včetně SAS z IP). Kraj ze 

svých zdrojů na víceleté financování má 25 mil., letos ještě chtějí o 3 mil. více na nové 

rozjíždějící se služby, následující roky 2020 a 2021 bude v rozpočtu kraje alokováno 25 mil.  

Opatření:  

-Je připraven návrh na 1 kolo, kdy si kraj nechá 5-7 mil. rezervu na možné dofinancování. 

-Kraj bude žádat o dvouletý evropský projekt na zajištění SAS. 

-Budou probíhat kontroly služeb a hospodárnosti čerpání, např. u pečovatelské služby 

kontrola skutečné péče a letos nebude dofinancování dle skutečnosti v pololetí. 

-Samozřejmě vyvolá jednání na úrovni krajů a dal podnět na jednání na úrovni asociace 

poskytovatelů vůči vládě o navýšení částky na dotace. 

Jenom naše organizace -  DD na všech službách o 1,6 milionů méně a CSP 390 tis. méně., 

přičemž došlo k navýšení mezd o 7% a zvláštních příplatků (navýšení z 500 na 1880 Kč, 

jenom v domově to dělá 1 300 000 ročně včetně odvodů). 

• Komunitní plánování v roce 2018 rozpočet 140.000 Kč, utraceno 96.671 Kč, letos 
požádáno o 140.000 Kč - viz rozpočet - příloha.  

• Dotace města, schválen dotační program na 1 400 000 Kč, přičemž v rozpočtu je návrh      
1 500 000 Kč a 100 000 Kč rezerva. V roce 2018 vyčerpáno 1 309.000 + 5000 vratka (CKP-
Doma je doma). 

• Celkový počet žadatelů v roce 2019 - 52 s požadavkem na 1.914.427 Kč. U 2 žádostí 
doplnění a 1 byla vyřazena pro podání po termínu (Apolenka - Farma na okraji Pardubice - 
hypoterapie). 

• Seznámení s Projektem Státního zdravotního ústavu z ESF, „Efektivní podpora zdraví osob 
ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“, Regionálního centra podpory zdraví 
Státního zdravotního ústavu Praha Pardubický kraj.   

 
K bodu 3. 
Plán činností  na rok 2019. 

• Do konce února  projednají  pracovní skupiny žádosti o dotace z rozpočtu města 

• V březnu projedná a připraví návrh do RM Řídící skupina KPSS 

• Do konce února předloží pracovní skupiny aktualizaci kontaktů v „ Katalogu“ 

• Do konce července připravit a zpracovat podklady pro nový „Komunitní plán sociálních a 
souvisejících služeb ve městě Ústí nad Orlicí  a okolí  města Ústí nad Orlicí“ na rok 2020 -  ? 

• MDS  -  19. září 2019. 

• Integrační den  - 26. září 2019. 

• Nový „Komunitní plán“ předložit ke schválení orgánům města  - listopad, prosinec. 
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bodu 4. 

Dotace z rozpočtu města. 

Podáno 52 žádostí o celkové výši 1.914.427 Kč. Seznam viz příloha. 

Do konce února projednají jednotlivé pracovní skupiny s návrhem potřebnosti jednotlivých služeb. 

27. března  zpracuje návrh řídící skupina a předloží jej ke schválení RM, příp. ZM. Kriteria pro 

posouzení zůstávají stejná. 

 

K bodu 5. 

Katalog sociálních a souvisejících služeb. 

Do konce února předloží vedoucí pracovních skupin aktualizaci kontaktů ve stávajícím katalogu. 

Vedoucí odboru ve spolupráci s informatiky možnosti provázání seznamu jednotlivých 

poskytovatelů s jejich webovými stránkami, tak, aby se pro zájemce staly informace co 

nejjednodušeji dostupné.  

 

K bodu 6. 

Nový „Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb ve městě Ústí nad Orlicí  a okolí  města 

Ústí nad Orlicí“ 

Stavající plán byl zpracován na roky 2015 – 2019.  

Příprava plánu na další období : 

- Vedoucí odboru projedná s Mgr. Tomášem Lukesem možnost zpracování nového plánu. 

- Pracovní skupiny připraví podklady pro nový plán včetně SWOT analýzy – návrh přizvat 

nezávislého facilitátora (?). 

- Dokonce července připravit podklady. 

- Projednat na jaké období  plán zpracovat (v návaznosti na plán Pk). 

- Zvážit aktualizaci názvu nového dokumentu, případně dobu jeho platnosti. 

K tomu: střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb strategický dokument obce nebo kraje 

schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo 

kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů; jeho obsahem je souhrn 

a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu včetně vymezení 

spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby 

poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, 

včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb obsahující 

popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu 

dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění plánu 

včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě 

sociálních služeb na území kraje; střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn 

akčními plány zpracovanými na období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb, 

 

K bodu 7. 

Různé. 

• Žádost střediska rané péče o.p.s. v Pardubicích o zařazení do komunitního plánování 

města Ústí nad Orlicí. Kontaktovat vedoucí PS Osoby se zdravotním postižením. 

• Jiří Preclík upozorňuje na zhoršující se nedostatek lékařů pro obyvatele města, především 

stomatologů a praktických lékařů. 

 

Příští jednání: 



4 
 

8. března v 9,00 hodin v zasedací místnosti odboru sociálních služeb Dělnická ul. 

27. března v 9,00 hodin v zasedací místnosti odboru sociálních služeb Dělnická ul. 

 

 
                                                                                   JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                                          předseda řídící skupiny 


