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č.j.: MUUO/22347/2022/SOC/Hab 

č. spisu: 1155/2021  

počet listů: 4 

počet příloh: 0 

počet listů příloh: 0 

ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č. 2/2022 
ze dne 10. 3. 2022 

 

  

 

Přítomni: 

 
Jiří Preclík, Bc. Anna Škopová, Mgr. Martina Hufová, Mgr. Ivana 
Sedláčková - členové ŘS.  
 
Mgr. Karina Habrová, koordinátorka KPSS. 
 

Omluveni: JUDr. Zdeněk Ešpandr, Mgr. Ivana Nečekalová 

Zapisovatel: Mgr. Karina Habrová 

Místo a čas 
jednání: 

Zasedací místnost sociálního odboru MěÚ, Dělnická 1405 
od 9:00 hodin 

Hosté:  

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace vedoucí odboru  

3. Dotace z rozpočtu města 

4. Veletrh sociálních služeb 2022 

5. Různé 
 

K bodu 1. Zahájení 

Mgr.Habrová přivítala členy řídící skupiny a omluvila z dnešního jednání JUDr. Ešpandra a Mgr. 

Nečekalovou. Dále informovala členy o tom, že Mgr. Sedláčková se rozhodla skončit ve funkci 

vedoucí pracovní skupiny a členky řídící skupiny, nově by ji měl nahradit Mgr. Dušan Lacko. 

 Jakmile Mgr. Sedláčková podá písemnou rezignaci, tak řídící skupina schválí nového člena, 

pravděpodobně na příštím zasedání v dubnu.  



2 
 

K bodu 2. Informace vedoucí odboru  

V rámci tohoto bodu Mgr. Habrová informovala členy řídící skupiny o: 

 Nabídce služeb organizace Tichý svět – informační leták a informace zaslány členům 

emailem dne 31. 1. 2022.  

o Pozvat paní Terezu Pospíšilovu (tel.: 702 167 010, email: 

tereza.pospisilova@tichysvet.cz), vedoucí konzultantku organizace, na zasedání 

pracovní skupiny pro osoby s tělesným, mentálním či jiným znevýhodněním + 

pozvat na Veletrh sociálních služeb 2022.  

 Jak již informovala Mgr. Nečekalová emailem dne 24. 2. 2022, tak Pardubický kraj zveřejnil 

seznam poskytnutých a neposkytnutých účelových dotací v rámci 1. kola dotačního řízení 

pro rok 2022 schválených Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 22. 2. 2022 – odkaz 

Pardubický kraj - Dotační programy probíhající (pardubickykraj.cz) Je možné, že proběhne 

další kolo dotačního řízení kraji (Program podpora prorodinných aktivit) – setkání komise 

k této problematice proběhne dne 14. 3. 2022 od 13:00 hodin. Mgr. Nečekalová se vyjádří 

korespondenčně.  

 Střednědobý plán a síť sociálních služeb na roky 2022-2024 – dne 2. 3. 2022 byla 

poskytovatelům sociálních služeb odeslána aktualizovaná pravidla řízení sítě sociálních 

služeb a formuláře pro podávání o vstup do sítě nebo její změnu. Současně byli 

informovány úřady ORP a OPOU – zásadní je, že se na nás mohou začít obracet 

poskytovatele, kteří se budou ucházet o zařazení do sítě nebo kteří budou požadovat 

změnu kapacity s žádostí o vyjádření. Termín pro podávání žádostí je od 1. do 31. března. 

 

K bodu 3. Dotace z rozpočtu města na rok 2022  

 Odbor sociálních služeb obdržel celkem 55 žádostí o dotaci z rozpočtu města Ústí nad 

Orlicí z řad poskytovatelů sociálních, zdravotních služeb v celkové výši 2.248.800,-Kč (v 

rozpočtu navržena částka 1.400.000,- Kč).  

 Žádost podalo 32 organizací a bylo podáno 30 projektů registrovaných služeb a 25 

projektů neregistrovaných služeb.  

 Dle kritériích zaslaných členům dne 23. 2. 2022, byly žádosti posuzovány podle počtu 

klientů, počtu lůžkodnů nebo počtu návštěv služby, případně počtu členů na akci (při 

jednorázových akcích). 

 Řídící skupina navrhla rozdělení celkové částky 1.377.000,- Kč, kdy 622.000,- Kč bude 

přiděleno na registrované sociální služby a 755.000,- Kč na neregistrované sociální služby 

(z celkového rozpočtu 1.400.000,- Kč). Při stanovení výše dotace se vycházelo ze 

stanovených kritérií. Rezerva 23.000,- Kč bude ponechána na případné dofinancování, či 

převedena na individuální dotace.  

Řídící skupina se závěrem tohoto bodu shodla, že při tvorbě dotačního programu na rok 2023, se 

zamyslí nad tím, že by nově po žadatelích požadovali, aby v žádostech uváděli počet hodin vs. 

počet klientů vs. počet lůžkodnů.  

 

K bodu 4. Veletrh sociální služeb 2022 

 Mgr. Habrová informovala členy o tom, že v lednu byla zaslána informace o termínu 

organizacím a krajskému úřadu. Dále byl osloven Stánek z Květné zahrady – ti si musí 

promyslet, jestli se chtějí účastnit. Sdružení Neratov jsou ochotni prezentovat, jak své 

služby, tak budou mít stánek se svými výrobky. Pan Dostrašil nám potvrdil, že zajistí 

občerstvení. Předběžně máme rezervovaný Kulturní dům. 

 Řídící skupina se předběžně domluvila na harmonogramu a stanovila úkoly, viz níže: 

 

https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-socialnich-sluzeb/113333/


3 
 

Harmonogram: 

Od 10:00 možnost instalace jednotlivých stánků. 

Program – zkusit oslovit Mgr. Bc. Lenku Janoškovou (tel.: 607 860 847, email: ljanoskova@suz.cz) 

z Centra na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj. Téma začlenění migrantů, maximálně 

na 1 hodinu. Od 11:30 do 12:30 hodin. – zajistí Mgr. Habrová.  

Zahájení v 13:00 hodin: 

- Starosta města ÚO, 

- Zástupce KÚ, 

- Mgr. Nečekalová, 

- Vedoucí odboru SS KÚ. 

?? Představení dětí ze speciální školy - zjistit, zda Speciální škola by zajistila představení v 13:00 

hodin – zajistí Mgr. Habrová. 

V 13:00 hodin otevření pro veřejnost. 

Přestavení žáků ZUŠ – Zlatka Bartošová, taneční oddělení – paní Bc. Škopová osloví, zda by šlo 

okolo 14. hodiny. 

V 15:00 hodin zpívání dětí z MŠ Lentilka. 

V 16:00 hodin představení klientů Stacionáře Ústí nad Orlicí.  

 

Občerstvení: 

Zajišťuje Rodinné centrum Srdíčko. Nabízet pro účastníky 2 poukázky zdarma na občerstvení – 

káva/nápoj, chlebíček. Ostatní možnost zakoupit.  

Do příštího zasedání ŘS KPSS zjistit kolik jsme poskytovali v loňském roce a rozhodnout, jakou 

částku poskytneme – Mgr. Habrová. 

 

Přidružený program: 

Sdružení Neratov – stánek s výrobky, venkovní trhy, skákací hrad, kvíz pro žáky – přesněji 

domluvíme na příštím zasedání ŘS KPSS. 

 

Účastníci obdrží Osvědčení o účasti – Mgr. Hufová má v počítači.  

Parkování bude umožněno v Perle. 

 

ÚKOLY: 

 Zavolat paní Burešové (tel.: 605 135 094) ohledně stánku Květné Zahrady – Mgr. Habrová.  

 Poslat pozvánku s návratkou – Mgr. Habrová rozešle organizacím do konce března. 

 Nabídnout účast zdravotním pojišťovnám – JUDr. Ešpandr poskytne informaci na příštím 

jednání.  

 Oslovit moderátora pana Zajíčka – Mgr. Habrová osloví do konce března.  

 Zajistit vystoupení ZUŠ –  Bc. Škopová. 

 Zajistit vystoupení stacionář – J. Preclík. 

 Zajistit vystoupení MŠ Lentilka – Mgr. Habrová. 

 Zajistit vystoupení speciální škola – Mgr. Habrová.  

 Pozvání zástupců Pardubického kraje – Mgr. Habrová.  

 Společný oběd zástupců PK a ŘS – J. Preclík osloví, jakmile obdrží od Mgr. Habrové návrh 

pozvánky (v 12:00 hodin oběd a v 13:00 hodin zahájení). 

 Zajistit zdravotní školu –  Bc. Škopová. 

 Zajistit občerstvení u pana Dostrašila až potom, co budeme vědět počet účastníků.  

mailto:ljanoskova@suz.cz
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 Pozvat starosty obcí, starostku ČT, vedoucí odboru sociálních služeb MěÚ – Mgr. 

Nečekalová (pozvat na 14. hodinu?). 

 Pozvat střední školy –  Mgr. Habrová – poslat prvotní informace v březnu. 

 Pozvat poslední ročníky ZŠ – Mgr. Habrová – poslat prvotní informace v březnu. 

 Plakáty – vyhotovení J. Preclík / Mgr. Lukes, vyvěšení Habrová. 

 Oprava banneru – Mgr. Habrová.  

 

K bodu 5. Různé 

 Starostovi města přišla žádost o finanční podporu z rozpočtu města pro organizaci 

Zdravotní klaun, o.p.s.. Minulý rok podali žádost po termínu podání žádosti o 

programovou dotaci, ale jelikož se jednalo o první žádost, tak jsme jim poskytli 

individuální dotaci ve výši 15.000,- Kč. V letošním roce opět žádost adresována starostovi, 

není na našem předepsaném formuláři. Když jsem se dotazovala, proč si nepodali klasicky 

žádost ve vyhlášeném programu, tak se omluvili, že jim tato informace unikla. Co se týče 

návštěv v nemocnici, tak v loňském roce klauni navštívili 750 dětských pacientů 

v Orlickoústecké nemocnici. Samotná nemocnice, dětské oddělení, jsou nadmíru 

spokojeni s organizací a jsou za ní vděční. 

o  Programovou dotaci jim poskytnout nemůžeme, protože nesplnili podmínky 

vyhlášeného programu (formulář a termín podání).  

o Řídící skupina rozhodla, že organizace bude odpovězeno v tomto duchu – 

programová dotace jim nemůže být poskytnuta z důvodu nedodržení podmínek a 

stanoveného termínu. Mají možnost si podat žádost o individuální dotaci. 

o Pokud si podají žádost o individuální dotaci, tak budeme vycházet z tohoto 

propočtu: 750 klientů x 20 Kč = 15.000,- Kč, kdy doporučíme přidělit částku 

12.000,- Kč z důvodu nepodání žádosti v rámci programu, předložíme RM ke 

schválení v dubnu 2022. 

 Odbor sociálních služeb opět obdržel žádost o poskytnutí individuální dotace pro Nadační 

fond S námi je tu lépe! na projekt „Moderní přístroje pro chirurgii ruky a nohy“ pro 

chirurgické oddělení NPK, a.s., Orlickoústecké nemocnice i v letošním roce je v rozpočtu 

města vyčleněna částka 200.000,- Kč a bude předloženo ke schválení ZM dne 11. 4. 2022. 

 V závěru byla vedena diskuze k aktuální problematice občanů prchajících z Ukrajiny – 

poskytnuty základní informace, jaký postup je nastaven v našem městě.  

 

Úkoly z dnešního zasedání: 

 Pozvat paní Pospíšilovou z organizace Tichý svět na zasedání pracovní skupiny pro osoby 

zdravotně postižené a na Veletrh sociálních služeb 2022 – splněno dne 11. 3. 2022. 

 Odpovědět organizaci Zdravotní klaun, že mají možnosti si podat žádost o individuální 

dotaci – splněno dne 11. 3. 2022. 

 

Příští jednání: čtvrtek 14. 4. 2022  9:00 hodin v zasedací místnosti SOC                                                                             

 

 

                                            JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                          předseda řídící skupiny 

Zapsala: Mgr. Karina Habrová 


