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ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č.3/2020 
ze dne 26.8.2020 

 

č.j.:                       MUUO. 

  

        č. spisu:    

   počet listů:    

počet příloh:     

      počet listů příloh:    

 

Přítomni: 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda ŘS, Jiří Preclík, 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  9,30 hod 

Hosté:  

Program: 

1. Zahájení. 
2. Informace vedoucí odboru 
3. Podmínky dotačního titulu 2021 
4. Různé 

 

 

K bodu 1  

Zahájení.  

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

Informace vedoucí odboru. 

Z jednání na KÚ: 

- V souvislosti s  COVIDem byly z MPSV poskytnuty mimořádné prostředky pro 

pracovníky přímé péče v DD Ústí nad Orlicí a Centru sociální péče Ústí nad Orlicí, 

ve druhém kole dofinancování bude rozhodováno o prostředcích pro pracovníky 

přímé péče v terénu –PS. 

- Byly projednány změny v síti sociálních služeb – službě Abatab byla pozastavena 

k 1.7. 2020 registrace,  projednává se jejich vysvětlení k důvodům pozastavení. 

Další změny: zařazení do sítě Neratov – Denní stacionář, zvýšení počtu lůžek v DD 

Sloupnice o 5 míst.  

K bodu 3. 

Podmínky dotačního titulu 2021. 

Řídící skupina projednala předložené dokumenty – dotační program OSS na rok 2021, 

žádost o dotaci do 5000 Kč a žádost o dotaci nad 5000 Kč. K předloženým dokumentům, 

které jsou přílohou zápisu, nebyly připomínky, s drobnými úpravami ŘS souhlasí.  

V návrhu rozpočtu na komunitní plánování pro rok 2021 bude částka stejná, jako byla pro 

letošní rok  tj. 140.000 Kč, ačkoliv letos došlo z důvodu pandemie a zrušením některých 

akcí snížena na 90.000 Kč. 

K bodu 4. 

Různé. 

1) Integrační den osob se zdravotním postižením se uskuteční 24.9.2020, od 15,00  

v parku Kociánka, ukončení 18,00. Budou postaveny stánky pro jednotlivé služby. Od 

17,30 vystoupí hudební skupina The Ping Panther. Občerstvení si bude možné 

zakoupit na terase restaurace Hotelu Poprad. Nutno zajistit zázemí pro vystoupení. 

2) Mezinárodní den seniorů se uskuteční 17.9.2020 v zahradě ČK. Z důvodu omezení se 

letos nezúčastní soutěže ve vaření guláše družstva ze Slovenska a Polska, soutěžit 

budou čtyři družstva klubů důchodců Ústí.  

Pro vedoucí PS. 

3) Akční plán pro rok 2021 – připomínky a návrhy na změny v  Akčním plánu 2021 zašlete 

nejpozději do jednání řídící skupiny 29. 10.2020.   

4) Do konce září pošlete požadavek na počet diářů pro členy PS 

Příští jednání:  29.10.2020 9,30 hod. na SU. 

 

                                                                                   JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                         předseda řídící skupiny 

Zapsala: Škopová 


