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č.j.: MUUO/101973/2022/SOC/jka 

č. spisu: 1155/2021  

počet listů: 2 

počet příloh: 0 

počet listů příloh: 0 

ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č. 7/2022 
ze dne 22. 11. 2022 

 

  

 

Přítomni: 

 
JUDr. Zdeněk Ešpandr, Jiří Preclík, Mgr. Ivana Nečekalová, Bc. Anna 
Škopová, Mgr. Martina Hufová, Mgr. Dušan Lacko - členové ŘS  
 
Mgr. Karina Jansa, koordinátorka KPSS 
 

Omluveni: Mgr. Tomáš Lukes 

Zapisovatel: Mgr. Karina Jansa 

Místo a čas 
jednání: 

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

Hosté:  

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace vedoucí odboru 

3. Akční plán 2023 

4. Příprava plánu akcí na rok 2023 

5. Různé 
 

K bodu 1. Zahájení 

JUDr. Ešpandr přivítal členy řídící skupiny. 
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K bodu 2. Informace vedoucí odboru  

V rámci tohoto bodu Mgr. Nečekalová informovala členy řídící skupiny o aktuálních informacích ze 

sociální oblasti: 

 vláda schválila navýšení přídavku na dítě a změny v příspěvku na bydlení (normativní 

náklady, výpočet příspěvku, sloučení domácností změna výpočtů – zrušení fikce příjmů, 

atd.  

 zvýšení příspěvku na mobilitu na 900 Kč, na zvláštní pomůcku 500.000 Kč (pořízení 

plošiny).  

 poskytnutí otcovské dovolené – nárok mají oba rodiče při narození mrtvého dítěte, či 

úmrtí dítěte v šestinedělí.  

 zjednodušení dokládání příloh k žádostem o příspěvky na ÚP ČR, stačí kopie, jedná se o 

navýšení ŽM. 

 Ozvala se paní z Oblastní charity ÚO, že vznikne nová služba od 1. 1. 2023 - Poradna pro 

pečující. Služba je registrována pro okres Ústí nad Orlicí. Mají zájem o společné setkání s 

městem.  

o J. Preclík uvedl, že jsme se nějak domluvili a pak to udělají jinak. Měla to být služba 

na Králicku. Setkáváme se s tím, že kde nabízejí charitní služby, tak následně 

poskytují i pečovatelskou službu. Určitě chci jednat s paní ředitelkou Malou a 

radním panem Šotolou. Kraj by měl s námi lépe komunikovat.  

o Mgr. Hufová uvedla, že kraj musí registrovat. Důležitý je vstup do sociální sítě. Kraj 

pak musí posoudit.  

o Bc. Škopová uvedla, že pokud město nepodpoří, tak ať si poskytovatel hledá zdroje 

jinde. Poté by se mělo hodnotit, která služba je lepší.  

o Mgr. Hufová uvedla, že by bylo dobré ověřit, zda v rámci vyplňování formuláře 

nemohli zaškrnout pouze jedno území, a proto vybrali i okres Ústí nad Orlicí, 

o JUDr. Ešpandr uvedl, že je potřeba domluvit osobní jednání.  

 J. Preclík uvedl, že rozpočet se bude schvalovat 30. 1. 2023. 

 

K bodu 3. Akční plán 2023 

 Řídící skupina finálně prošla Akční plán na rok 2023, doplnila poslední připomínky 

a doporučila jej předložit radě města ke schválení.  

 

K bodu 4. Příprava plánu akcí na rok 2023 

 Řídící skupina stanovila termíny akcí na příští rok: 

o Mezinárodní den seniorů dne 14. 9. 2023 – J. Preclík uvedl, že ještě ověří 

u ředitele ČČK,  

o Integrační den aneb: Jak se žije lidem s postižením dne 21. 9. 2023. 

 

K bodu 5. Různé 

 ŘS KPSS projednala aktualizaci písemné formy katalogu sociálních služeb na příští rok – 

J. Preclík uvedl, že to prokonzultuje s Bc. Kroulíkovou. Případně se objedná pouze 1 000 

ks.  

 Mgr. Jansa informovala členy řídící skupiny o tom, že RM dne 24. 10. 2022 schválila 

usnesením č. 2/1/RM/2022 vyhlášení dotačního programu na činnost v oblasti sociálních 

služeb a zdravotnictví na rok 2023 ve výši 1.600.000,- Kč.  
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 Mgr. Jansa požádala členy řídící skupiny o zaslání pracovních výkazů za období srpen až 

listopad 2022, nejpozději do 1. 12. 2022. 

 J. Preclík uvedl, že RM včera schválila doporučení ZM schválit Dodatek č. 3 k ÚZSVM, 

dodatkem jsou upraveny podmínky smlouvy mezi městem a UZSVM, již nebude nutné 

dokládat každoroční vyúčtování nákladů na opravu a údržbu a počty osoby odebírající 

pečovatelskou služby, nově bude možné uzavírat místo smlouvy o výpůjčce, nájemní 

smlouvu. Závazek města bude naplněn, pokud nedojde k zcizení či prodeji, a to do roku 

2035. Dne 30. 11. 2022 schůzka s Mgr. Vaškovou, jak postupovat dál, kdo bude spravovat 

atd. 

 Mgr. Nečekalová uvedla, že s J. Preclíkem jsou pozváni do Svitav na návštěvu zařízení pro 

osoby bez přístřeší.   

 

 

Příští jednání: 31. 1. 2023 v 9:00 hodin v zasedací místnosti SOC      

 

 

 

 

 

                                            JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                          předseda řídící skupiny 

Zapsala: Mgr. Karina Jansa 

 

 

 

 

 

 

 


