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č.j.: MUUO/68993/2022/SOC/jka 

č. spisu: 1155/2021  

počet listů: 6 

počet příloh: 0 

počet listů příloh: 0 

ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č. 5/2022 
ze dne 4. 8. 2022 

 

  

 

Přítomni: 

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

Omluveni: Mgr. Ivana Nečekalová, Jiří Preclík 

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. Zhodnocení Veletrhu sociálních služeb  

3. Informace vedoucí odboru 

4. Plánování akcí – Integrační den a Mezinárodní den seniorů 

5. Různé 
 

K bodu 1. Zahájení 

JUDr. Ešpandr přivítal členy řídící skupiny.  
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K bodu 2. Zhodnocení Veletrhu sociálních služeb   

 Mgr. Jansa ještě jednou poděkovala všem za pomoc s přípravami, ale i při samotném 

konání Veletrhu sociálních služeb.  

 Následně předložila celkové náklady za akci: 

o pronájem Klubcentra za 19.154,30,-Kč, 

o zajištění a občerstvení veletrhu (RC Srdíčko) za 15.000,- Kč, 

o oprava bannerů LPS media za 968,- Kč, 

o výlep plakátů u Tepvosu za 540,- Kč, 

o odměna moderátorovi akce ve výši 2.000,- Kč.  

= Celkem náklady 37.662,30,- Kč.  

 Požádala ostatní členy o zhodnocení, případně podněty pro příští ročník: 

o JUDr. Ešpandr hodnotil, že se to podařilo. Pouze uvedl připomínku pro příště, 

abychom neoslovovali Zdravotní pojišťovnu Ministerstvo vnitra. Na poslední chvíli 

to odřekli.  

o Mgr. Hufová uvedla, že ještě neměli setkání za pracovní skupinu. Osobně však 

hodnotí velice dobře a přišlo jí, že byla větší návštěvnost. Ta možná byla 

ovlivněna tím, že v rámci veletrhu měly vystoupení děti z MŠ a ZUŠ. Bc. Škopová 

uvedla, že souhlasí s Mgr. Hufovou, že představení přilákala rodiče dětí a 

zhodnotila, že tato představení se hodí k veletrhu.  

o Mgr. Lacko uvedl, že nemá srovnání, byla to jeho první zkušenost. Přínos vidí v 

tom, že byla možnost se potkat. Spíš si klade otázku, jestli je vhodné to cílit na 

osoby s postižením. Jestli by nebylo lepší vystupovat v rámci akcí města, např. 

Města v pohybu, Ústecké pouti, tedy jestli bychom to neměli cílit na celou 

komunitu. 

o Bc. Škopová uvedla, že první důvod pro pořádání veletrhu byl právě ten, abychom 

cílili na určité skupiny obyvatel (s postižením, seniory, …). Cílem bylo seznámit je 

se službami, které jsou poskytovány na našem území.  Skutečnost, že ostatní 

občané nepřijdou na veletrh, nezmění ani fakt, kdyby se to konalo v rámci jiné 

akce města. Dodala, že dle jejího názoru by pak samotný veletrh ztratil smysl.  

o JUDr. Ešpandr na to uvedl, že to tak prostě je, že ostatní občané chodí pouze až 

v momentu, kdy se něco děje a budou nějakou službu potřebovat.  

o Mgr. Lacko uvedl, zda se nemůžeme potkávat i někde jinde. Třeba jako 

seznamovací přednášku.  

o Mgr. Hufová souhlasila s názorem Bc. Škopové. Jde o to, že lidé mají možnost 

zjistit, jaké služby tu máme a jaké v nich jsou rozdíly a to vše na jednom místě.  

o Mgr. Jansa uvedla, že jako jedinou připomínka zaznamenala, aby se veletrh 

posunul na jiný měsíc – buď duben, nebo květen. JUDr. Ešpandr doplnil, že by 

četnost (1x za 2 roky) ponechal.   

o Mgr. Hufová uvedla, že bychom si při příštím plánování, měli položit otázku, zda 

nebudeme chtít zapojit i další sociální podniky.   

o Bc. Škopová navrhla, že by se mohli oslovit firmy, které rozváží obědy, jestli by 

neměly zájem o tom mí na veletrhu stánek.   

 

K bodu 3. Informace vedoucí odboru  

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

• Milostivé léto – proběhne letos v termínu od 1. 9. 2022 – 30. 11. 2022. 
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• Vyhlášení 3. kola dotačního řízení, kterým budou dofinancovány všechny sociální služby, a 
to maximálně do výše optimální varianty spočtené v 1. a 2. kole dotačního řízení. 
Předpokládaná výše dofinancování pro Pardubický kraj činí 152 mil. Kč, tím by mohlo být 
dotací pokryto 96 % z výpočtu optimální výše dotace. Žádost se bude podávat v termínu 
1.8.-5.8.2022 v OK Systému. Žádost si budou podávat ty organizace, které v předchozích 
kolech žádali o nižší dotaci, než je spočítaná optimální varianta. 

• Informace z KrP ÚP ČR k dávkám SSP, příspěvku na bydlení (PnB): od 1. 7. 2022 bude 
možné jednodušeji žádat o PnB. Měla by být spuštěna nová mobilní aplikace MPSV, díky 
které budou moci noví i stávající klienti dokládat čtvrtletní doklady nezbytné pro 
vyhodnocení nároku na PnB online. Podmínkou ovšem je, že klient bude mít některou 
s forem elektronické identity (bankovní identita, eGovernement klíč, eObčanka a jiné).  

• Informace ke slevě na dopravu pro příjemce invalidního důchodu 3. stupně: 
o příjemci invalidního důchodu 3. stupně budou mít od 1. 7. 2022 nárok na slevu 50 % 

ve veřejné hromadné dopravě, tedy v autobusech i vlacích. V následujících dnech by 
měla proběhnout podpůrná kampaň MPSV ČR a ministerstva dopravy tak, aby všichni, 
kteří mají nárok na slevu, ji mohli uplatnit. Obě ministerstva vytvořila 
manuál: https://nrzp.cz/2022/06/23/informace-c-51-2022-podrobne-informace-ke-
sleve-na-dopravu-pro-prijemce-id-3-stupne/, více také v odkazu na aktualitu na web 
NRZP:www.nrzp.cz 

o Sleva se netýká 75% slevy v dopravě u držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, tyto slevy 
zůstávají nezměněny. 

o Česká správa sociálního zabezpečení k tomu vydala i tiskovou zprávu -
https://www.cssz.cz/web/cz/-/osoby-invalidni-ve-tretim-stupni-mohou-od-cervence-
jezdit-za-polovinu-bezneho-jizdnehoa má zpracované video s návodem na získání QR 
kódu:https://www.youtube.com/watch?v=jpMm_l95Hv4 

• Vláda zvýšila existenční a životní minimum: od července dosáhne na pomoc státu více lidí. 
Vláda rozhodla o mimořádném navýšení životního a existenčního minima. 
o Životní minimum pro jednotlivce dříve 4.250 Kč nyní 4.620 Kč, 
o Pro první dospělou osobu v domácnosti dříve 3.910 Kč nyní 4.250 Kč, 
o Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti dříve 3.530 Kč nyní 3.840 Kč, 
o Nezaopatřené dítě do 6 let dříve 2.170 Kč nyní 2.360 Kč, 
o Nezaopatřené dítě 6 až 15 let dříve 2.670 Kč nyní 2.900 Kč, 
o Nezaopatřené dítě 15 až 26 let dříve 3.050 Kč nyní 3.320 Kč, 
o Existenční minimum dříve 2.740 Kč nyní 2.980 Kč.  

• Pardubický kraj  rozjíždí evropský projekt Rozvoj služeb duševního zdraví v Pardubickém 
kraji, který bude realizován v termínu 1.1.2023 po dobu 36 měsíců  a bude zaměřen 
především na koordinaci v oblasti péče o duševní zdraví, vzdělávání pracovníků 
v tématech duševního zdraví, podporu multidisciplinarity ve službách pro děti s duševním 
onemocněním, podporu lidí se zkušeností s duševním onemocněním a pečujících osob, 
informační a destigmatizační aktivity v oblasti duševního zdraví, rozvoj aplikace pro 
plánování, financování, správu, kontrolu a statistická mapování sociálních služeb, evaluaci. 

o Mgr. Lacko doplnil, že je to tím, že jedním z hlavním cílů EU je problematika 
duševního zdraví. Uvidí, jak to bude vypadat, ale za PDZ bych díky tomu chtěli 
financovat zřízení CDS.  

• Pardubický kraj připravuje novou webovou aplikaci KISSoS pro poskytovatele sociálních 
služeb, zástupce obcí a kraj, kde se budou shromažďovat veškeré informace a podklady - 
katalog sociálních služeb, dokumenty a výkazy, dotační řízení, síť služeb a analytické 
nástroje. 

 Informace o jednání s organizací Strážný Anděl, které proběhlo dne 9. 6. 2022. 

o JUDr. Ešpandr uvedl, že i po schůzce má rozporuplný názor a domnívá se, 

že tu není poptávka.   

https://nrzp.cz/2022/06/23/informace-c-51-2022-podrobne-informace-ke-sleve-na-dopravu-pro-prijemce-id-3-stupne/
https://nrzp.cz/2022/06/23/informace-c-51-2022-podrobne-informace-ke-sleve-na-dopravu-pro-prijemce-id-3-stupne/
http://www.nrzp.cz/
https://www.cssz.cz/web/cz/-/osoby-invalidni-ve-tretim-stupni-mohou-od-cervence-jezdit-za-polovinu-bezneho-jizdneho
https://www.cssz.cz/web/cz/-/osoby-invalidni-ve-tretim-stupni-mohou-od-cervence-jezdit-za-polovinu-bezneho-jizdneho
https://www.youtube.com/watch?v=jpMm_l95Hv4
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o Bc. Škopová uvedla, že otázkou je, zda se jedná o službu komerční nebo 

sociální. Myslí si, že se to spíše naklání ke komerční. Určitě to můžeme 

pomoc s propagací, ale se zapojením do komunitního plánování to není.   

o Mgr. Lacko uvedl, že by bylo vhodné letáky rozvěsit v CSP.  

o Mgr. Hufová uvedla, že to můžeme uvést v rámci pracovních skupin a pak 

uvidíme, jestli bude poptávka. Organizace by si sama mohla dát letáky na 

ÚP ČR a ČSSZ.  

 

 

K bodu 4. Plánování akcí – Integrační den a Mezinárodní den seniorů 

NÁKLADY ZA ROK 2021: 

Mezinárodní den seniorů: 

o oprava banneru za 363,- Kč, 

o výlep plakátů za 570,- Kč,  

o ceny pro výherce za 2.485,- Kč, 

o pronájem prostor ČČK za 4.500,- Kč  

Celkem za MDS: 7.918,- Kč  

 

 

 

Integrační den: 

o oprava banneru za 363,- Kč,  

o výlep plakátů za 570,- Kč, 

o stavba a bourání stánků za 7.500,- 

Kč,  

o květiny jako poděkování za 900,- Kč, 

o ozvučení akce za 3.000,- Kč. 

+ odměna panu Zajíčkovi ve výši 1.700,- Kč  

= Celkové náklady za ID za 14.033,- Kč 

Mezinárodní den seniorů proběhne dne 15. 9. 2022 – bude potřeba zajistit: 

 oprava bannerů u LPS media – objednávku a opravu zajistí Mgr. Jansa. 

 žádost MPO o vydání souhlasu s vyvěšením bannerů – zajistí Mgr. Jansa. 

 tisk a výlep plakátů u Tepvosu – Mgr. Lukes zajistí úpravu plakátu (náhled zaslat JUDr. 

Ešpandrovi), objednávku na výlep zajistí Mgr. Jansa. 

 pronájem areálu a altánů, materiálů na soutěže a dřeva u ČČK – Mgr. Jansa ověří cenu u 

pana Preclíka a následně vystaví objednávku, 

 suroviny pro vaření guláše a občerstvení u ČČK – Mgr. Nečekalová předá podklady a Mgr. 

Jansa zajistí objednávku. 

 ceny pro výherce – JUDr. Ešpandr uvedl, že nakoupí a donese pak účtenky, které mu 

budou proplaceny.  Maximální cena 2.000,- Kč. 

 objednávka masa – podklady dodá Mgr. Nečekalová a Mgr. Jansa zajistí objednávku.  

 

Integrační den aneb: Jak se žije lidem s postižením – bude potřeba zajistit: 

 stavbu a bourání 12 stánků – hasiči Knapovec, objednávku zajistí Mgr. Jansa, 

 informace dopravnímu odboru a městské policii o konání akce,  

o Žádost DSS o souhlas s užíváním komunikace, 

o Žádost SMM s užíváním veřejného prostranství – zajistí Mgr. Jansa, 

 tisk a výlep plakátů + pozvání zastupitelů města – zajistí Mgr. Jansa 

 oprava bannerů u LPS media – objednávku a opravu zajistí Mgr. Jansa. 

 žádost MPO o vydání souhlasu s vyvěšením bannerů – zajistí Mgr. Jansa. 

 ozvučení – Mgr. Lacko zjistí a pošle podklady pro vyhotovení objednávky Mgr. Jansa.   

 zajistit sepsání dohody s panem Zajíčkem (odměna 2.000,- Kč) – zajistí Mgr. Jansa ve 

spolupráci s Mgr. Nečekalovou, 
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 úhrada nákladů (koupi barev) na malování kamínku – Mgr. Lacko donese účtenku a Mgr. 

Jansa proplatí.  

 muzikoterapeutický koutek -  Mgr. Lacko domluví a zašle potřebné podklady pro vystaven 

objednávky Mgr. Jansa.   

Mgr. Jansa uvedla, že vzhledem k tomu, že k dnešnímu zbývá v rozpočtu města na komunitní 

plánování cca 78.000 Kč a budeme muset hradit ještě MDS, Integrační den, kalendáře pro seniory 

na rok 2023 (cca 10.000,- Kč) a diáře na rok 2023 (cca 10.000,-Kč), tak zůstává cca 35.000,- Kč, 

které musíme ponechat ještě na odměny a případně rezervu. Doporučuje rozpočet akcí MDS a ID 

více nenavyšovat.  

o členové řídící skupiny souhlasili.  

 

K bodu 5. Různé 

 

 SKP-CENTRUM, o.p.s. – žádost o poskytnutí individuální dotace: 

o V rámci dotačního programu město Ústí nad Orlicí poskytlo na komunitní práci 

dotaci 56.000,- Kč. 

o Jak již zaznělo v první polovině tohoto roku, tak jim skončilo financování a projekt 

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí se od 1. 9. 2022 transformuje na projekt Terénní 

program v Ústí nad Orlicí, a proto se na nás obrací s žádostí o poskytnutí 

individuální dotace, aby tak mohli službu dofinancovat do konce roku.  

o Informace k žádosti o dotaci: 

 celkové náklady 599.000,- Kč, 

 požadovaná částka 49.600,- Kč,  

 z toho žádají o 33.600,- Kč na osobní náklady a 16.000,- na energie a 

nájemné. 

o Úkoly před předložením do RM: 

 Zjistit, zda v žádosti o programovou dotaci uváděli, že žádají na celý 

kalendářní rok – v žádosti uváděli od 1. 9. 2022 do X.  

 Projednat s Mgr. Nečekalovou a J. Preclíkem, následně navrhnou částku, 

kterou členové ještě dodatečně schválí prostřednictvím emailu. Následně 

předložit orgánům města ke schválení.  

 

 Mgr. Lacko v rámci různého uvedl, že při osvojování nové funkce mu velice pomáhá Mgr. 

Vašková. Současně uvedl, že od nového roku, její funkci převezme Mgr. Bečková. Závěrem 

poskytl informace z pracovní skupiny.   

 

Úkoly z dnešního zasedání: 

 V rámci pracovních skupin projednat a zpracovat připomínky k akčnímu plánu – 

v průběhu září. Na říjnové zasedání řídící skupiny předložit připomínky za jednotlivé 

skupiny – vedoucí pracovních skupin.  

 

Příští jednání:  13. 10. 2022 v 9:00 hodin v zasedací místnosti SOC   

 

                                                                           

                                            JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                          předseda řídící skupiny 

Zapsala: Mgr. Karina Jansa 


