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č.j.: MUUO/8278/2020/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. 1/2021 
ze dne 4. 3. 2021 

 

   

 

Přítomni: 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda ŘS,  
Jiří Preclík, Bc. Anna Škopová, Ivana Nečekalová,  
Mgr. Iva Sedláčková, Mgr. Martina Hufová členové ŘS.  
 
Mgr. Karina Habrová, koordinátorka KPSS. 
 

Omluveni:  - 

Zapisovatel: Mgr. Karina Habrová 

Místo a čas 
jednání: 

Online od 9:00 hodin 

Hosté: - 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Informace vedoucí odboru. 

3. Dotace z rozpočtu města. 

4. Veletrh sociálních služeb 2021. 

5. Různé. 
 

 

K bodu 1. Zahájení 

JUDr. Zdeněk Ešpandr přivítal členy ŘS KPSS.   
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K bodu 2. Informace vedoucí odboru 

 
1. Pardubický kraj tvoří nové strategické dokumenty, jako  POIII.  Zatím jsme se vyjadřovali 

k současné  síti SS a potřebnosti služeb, informace vycházely z našeho akčního plánu. 
 

2. Pardubický kraj oslovil jednotlivé služby z důvodu tvorby sítě sociálních služeb Pardubického 
kraje na období let 2022 – 2024. Všechny služby musí podat žádost a to buď: 

 „Žádost o znovuzařazení do Sítě sociálních služeb Pardubického kraje“ -stejné 
podmínky 

 „Žádost o změnu pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
v rámci Sítě sociálních služeb Pardubického kraje - změny 

 Žádost o zařazení do Sítě sociálních služeb Pardubického kraje“  - nové 
Termín pro podání žádostí je od 1. 3. do 31. 3. 2021.  
 

3. Pardubický kraj obdržel pro rok 2021 od MPSV ČR účelovou dotaci na financování běžných 
výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb ve výši 1 082 130 
809 Kč. Z celkové částky dotace je minimálně 86 618 100 Kč určeno na platy, mzdy a jejich 
navýšení a částka 35 575 249 Kč je určena na financování výdajů sociálních služeb 
v souvislosti s reformou psychiatrické péče. 

 Pardubický kraj svou výzvou ze dne 26. 8. 2020 vyhlásil dotační řízení na podporu 

poskytovatelů sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2021. Celkem bylo přijato 

244 žádostí o podporu sociální služby s celkovým požadavkem 1 357 336 303 Kč. 

 Bylo navrženo podpořit 243 sociálních služeb částkou 1 071 017 000 Kč. Zbylá 

nevyčerpaná částka 11 113 809 Kč bude převedena do rezervy pro případná další kola 

dotačního řízení.   

 

4. Bytová problematiky byla od 1. 1. 2021 převedena na odbor Správy majetku města, kontaktní 

osoba paní Hudečková - sedí na Sychrova 16, telefon 465514220, 736516299 email 

hudeckova@muuo.cz. Vedoucí odboru je nově členem bytové komise s hlasovacím právem. 

 
 

K bodu 3. Dotace z rozpočtu města  

 Odbor sociálních služeb obdržel celkem 53 žádostí o dotaci z rozpočtu města Ústí nad 

Orlicí pro žadatele z řad poskytovatelů sociálních, zdravotních služeb, v celkové výši 2 500 

002 Kč (v rozpočtu navržena částka 1 400 000 Kč) 

 Žádost podalo 30 organizací a bylo podáno 29 projektů registrovaných služeb a 

24 projektů neregistrovaných služeb.   

o Poprvé si žádost o dotaci podala organizace CENTRUM HÁJEK, z.ú. Vzhledem 

k tomu, že organizace se nachází až u Plzně, tak jsme požádali organizaci o 

kontakt na zákonné zástupce dětí, které jsou uvedeny v žádosti, abychom zjistili, 

z jakého důvodu využívají sociální služby tak vzdálené a jakou s nimi spokojeni. 

Podařilo se nám kontaktovat pana B., otec Matěje a Jakuba B., uvedl, že bydlí tady 

v Ústí nad Orlicí v Hylvátech a že jsou s centrem velice spokojeni, že si to nemůžou 

vynachválit. Jelikož se Centrum nachází až v Plzni, tak tam jezdí 2x ročně vždy celá 

rodina a to na 14 dní. Ti kluci trpí dětskou mozkovou obrnou, takže využívají 

především jejich sociální rehabilitaci, různá cvičení atd. Když jsme se jich zeptali, 

kde na službu přišli a proč jezdí tak daleko, tak pan B. uvedl, že dříve jezdili až na 

Slovensko, že tam byli perfektní ruští fyzioterapeuti, kteří se přesunuli právě do 

CENTRA HÁJEK. Jediné, co pan B. uvedl, že to velice finančně nákladné, protože za 

mailto:hudeckova@muuo.cz
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ten jeden pobyt vždy dají cca 130 000 -140 000 Kč, že to pojišťovna neproplácí. 

Říkal, že kdyby naše město chtělo jejich léčbu finančně podpořit, tak budou jen 

rádi. Ta rodina má i webové stránky: https://matakubik.estranky.cz 

 Dle těchto kritérií jsou 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 1.280.000,- Kč, kdy 600.000,- Kč bude 

přiděleno na registrované sociální služby a 680.000,- Kč na neregistrované sociální služby 

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

stanovených kritérií. Rezerva 120.000 Kč bude ponechána na případné dofinancování, či 

převedena na individuální dotace. 

 V rámci diskuze při přerozdělování dotací vzešel úkol, aby se vyvolalo jednání s Mateřským 

centrem MEDVÍDEK, Ústí nad Orlicí, kvůli tomu, aby měli dostatečné finance na provoz.  

 

 

K bodu 4. Veletrh sociálních služeb 2021  

 

 Na posledním zasedání řídící skupiny se domluvilo, že Veletrh sociálních služeb 2021 by se 

měl konat 27. 5. 2021.  

 V souvislosti s pandemií koronaviru a současnými opatřeními, kdy se dá předpokládat, že 

situace se během pár měsíců nezlepší, se vedla diskuze nad tím, zda veletrh realizovat: 

o JUDr. Ešpandr navrhl, aby se termín posunul na léto – podzim, definitivně bychom 

se rozhodli v létě podle aktuální pandemické situace, 

o Mgr. Sedláčková a Bc. Škopová se shodly a navrhly zrušení veletrhu a rovnou ho 

přesunout na příští rok,  

o J. Preclík navrhl, aby se o termínu diskutovalo v červnu, kdy by se rozhodlo podle 

aktuální situace, 

o Mgr. Hufová upozornila, že je potřeba upozornit organizace 1-2 měsíce před 

konáním akce, aby s tím počítaly, 

o J. Preclík navrhl, aby se veletrh konal v jiném duchu, spíše jako poděkování 

poskytovatelům sociálních služeb za jejich činnost v této nelehké době. Mgr. 

Nečekalová souhlasila. 

 Řídící skupina se dohodla, že o termínu konání, případně jeho přesunutím na rok 2022 se 

bude zabývat v létě.   

 

 

K bodu 5. Různé  

 

1) Žádost o poskytnutí individuální dotace – Nadační fond S námi je tu lépe! 

 Jako každý rok si Nadační fond S námi je tu lépe, podal žádost o poskytnutí individuální 

dotace ve výši 200 000 Kč na projekt „Moderní diagnostika závratí“. 

 V rámci tohoto projektu chtějí pořídit pro Orlickoústeckou nemocnici nejnovější 

vyšetřovací metodu Video Head Impulsce Test /vHIT/, Videonystagmografie /VNG/ pro 

ORL oddělení.  

 Tento projekt chtěli realizovat i v loňském roce, ale nezískali dostatek finančních 

prostředků, takže nakonec k jeho realizaci nedošlo. 

 Zastupitelstvo města ÚO schválilo v rozpočtu na rok 2021 a vyčlenilo částku 200 000 Kč na 

individuální dotaci pro Nadační fond S námi je tu lépe! 

https://matakubik.estranky.cz/
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2) Žádost o finanční podporu – nezisková organizace Zdravotní klaun, o. p. s. 

 

 výše uvedená nezisková organizace se sídlem v Praze se obrátila na starostu města Ústí 

nad Orlicí s žádostí o zařazení schválení finanční podpory v roce 2021 do programu ZM, 

 zdravotní klauni již 20 let navštěvují těžce nemocné děti, jak hospitalizované 

v nemocnicích, tak návštěvy probíhají i virtuálně v domácím prostředí. 

 ŘS KPSS projednala a rozhodla, aby jim byla zaslána informace o možnosti podat si žádost 

o individuální dotaci + přiložit formulář.  

3) Dohoda a docházka členů ŘS KPSS 

 Mgr. Nečekalová uvedla, že dohody o pracovní činnosti se členy budou uzavřeny 

k 1. 3. 2021, dohodu Bc. Škopové musí projednat a schválit ZM. 

 Mgr. Habrová uvedla, že poslední týden v březnu zašle výzvu o zaslání výkazu práce, aby 

odměny mohly být vyplaceny v dubnové výplatě.  

 

Úkoly: 

1. Mgr. Hufová - vyvolat jednání s Mateřským centrem MEDVÍDEK, Ústí nad Orlicí, kvůli 

tomu, aby měli dostatečné finance na provoz. 

2. Mgr. Habrová – neziskové organizaci Zdravotní klaun zaslat informaci o možnosti podat si 

žádost o individuální dotaci + přiložit formulář. 

 

 

Příští jednání:  

 

                                                                                 

 

                                            JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                          předseda řídící skupiny 

 

Zapsala: Mgr. Karina Habrová 


