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ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č.4/2020 
ze dne 25.11.2020 

 

č.j.:                       MUUO. 

  

        č. spisu:    

   počet listů:    

počet příloh:     

      počet listů příloh:    

 

Přítomni: 

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

Omluveni:  

Zapisovatel: Bc. Anna Škopová 

Místo a čas 
jednání: 

Zasedací místnost  MěÚ  - stavební úřad  12,00 

Hosté: Mgr. Tomáš Lukes, Bc. Karin Habrová (online) 

Program: 

1. Zahájení. 
2. Informace vedoucí odboru 
3. Akční plán 2021 
4. Plán akcí KPSS na rok 2021 
5. Různé 
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K bodu 1  

Zahájení.  

JUDr. Zdeněk Ešpandr přivítal členy ŘS KPSS.   

 

 

K bodu 2. 

Informace vedoucí odboru. 

- Informace o plánovaných změnách – od 1.1.2020 dojde ke změně Organizačního 

řádu MěÚ, náplň koordinátorky KPSS  převezme Karin Habrová, pracovnice odboru 

sociálních služeb, činnost bude vykonávat v rámci svoji pracovní náplně. Zároveň 

se vedení pracovní komise senioři vzdává paní Marcela Šlezingrová, vedení 

převezme Anna Škopová. Předložit ke schválení RM.    

- Rozpočet KPSS – v roce 2020 v důsledku koronavirových opatření došlo ke zrušení 

Veletrhu sociálních služeb, částka schválena v rozpočtu ve výši 140 tis. Kč byla 

snížena na 90 tis. Kč. Z této částky je vyčerpáno k 31.10. 2020 77 617 Kč.  

- Organizace Petrklíč poskytující pečovatelskou službu požádala o zařazení do sítě 

služeb Akčního plánu na rok 2021 a katalogu sociálních služeb. Po rozsáhlé diskuzi 

navrhuje ŘS KPSS tuto službu do Akčního plánu nezařazovat. Město je 

zřizovatelem pečovatelské služby, kapacita je dostačující  a poskytovaná služba je 

v požadované kvalitě.  O zařazení do Katalogu bude jednáno při jeho aktualizaci. 

K bodu 3. 

Akční plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na rok 

2021 

Řídící skupina projednala návrh Akčního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb 

města Ústí nad Orlicí a okolí na rok 2021 (dále en Akční plán) na rok 2021, který byl 

projednán jednotlivými pracovními skupinami. K jednotlivým návrhům proběhla rozsáhlá 

diskuze. Diskuze se týkala především navrhovaných priorit – zajištění potravinové banky, 

možnosti bezplatné právní poradny pro klienty sociálních služeb -  pracovní komise by na 

svých příštích jednáních měly projednat potřebnost takových služeb (zda zástupci služeb 

mají potřebu těchto služeb). Diskutována byla i priorita  - zajištění zázemí pro osoby bez 

bytu v případě zhoršeného počasí.  Návrhy pracovních skupin a členů řídící skupiny po 

úpravách budou do navrženého plánu zapracovány a Akční plán bude předložen ke 

schválení RM.   

K bodu 4. 

Plán akcí v roce 2021  

Veletrh sociálních služeb – 27.5. 2021 

Den seniorů – 19.9.2021 

Integrační den osob se zdravotním postižením – 23.9.2021 

 

Jednání ŘS bylo ukončeno ve 14,15 hod. 

 

                                                                                   JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                         předseda řídící skupiny 

Zapsala: Škopová 


