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ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č.1/2020 
ze dne 6.2.2020 

 

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, Mgr. Iva Sedláčková, Mgr. 
Martina Hufová členové ŘS. Bc. Anna Škopová, koordinátorka KPSS. 
 

Omluveni:   

Zapisovatel: Bc. Anna Škopová 

Místo a čas 
jednání: 

Zasedací místnost  MěÚ  - stavební úřad  9,00 hod 

Hosté:  

Program: 

1. Zahájení. 
2. Informace vedoucí odboru. 
3. Dotace 
4. Veletrh sociálních služeb 2020. 
5. Různé. 

 

K bodu 1  

Zahájení.  

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

Informace vedoucí odboru. 

• Omezení provozu audiohelpu - Služba bude z provozních důvodů (nemoc) od 10.2. 

do 31.3. 2020 omezena.  V březnu nebudeme objíždět města.    Od dubna by  měla 

služba probíhat již v plném režimu.  Prosím o šíření info ke klientům, případně o  

upozornění v denících, nástěnkách. Budu k dispozici na telefonu 777 882 337 a 

audiohelp@seznam.cz,  Poláková Zuzana. 

• Dne 20.1.2020 proběhla na kraji schůzka hodnotící komise pro posuzování žádostí 

o účelovou dotaci na poskytování SS v souladu se zákonem 108/2006 Sb. 

Celkově kra obdržel z MPSV 944 mil., což je o 70 více než vloni, ale o 100 méně než 

žádal, neuvažuje se o dofinancování. 

Celková částka navržená k rozdělení 935 544 000. 

Přijato bylo 248 žádostí. 

Komisi byl předložen návrh na podporu 234 žádostí s celkovou výší 932 179 000, 

částky odpovídaly spočítané optimální variantě dle kritérií, zredukované na 94,5% 

se zohledněním požadavku organizace. Komise v průběhu jednání na návrh zvýšila 

částky u odlehčovací služby, tudíž se nakonec rozdělilo 933 728 000 Kč. Bylo 10 

nepodpořených žádostí, které budou podpořeny v projektu Rozvoj sociálních 

služeb Pf III. A 3 žádosti, které nejsou zapojené v síti SS.,  

Peníze od kraje ve víceletém financování, které nemusí být již schváleny obdrží 

služby na konci ledna, pokud poslaly vyúčtování, státní peníze duben – ZK bude 

18.2., pak smlouvy, podpisy. 

Obecně došlo ke snížení peněz v DRZ a zvýšení DS. 

V současné době je v návrhu přesun rozdělování financí SR na sociální služby zpět 

na stát, který by poskytoval 80%, zbytek by dofinancovaly kraje a obce. Stát by 

určil i jednotlivé normativy.  

Informace od Mgr. Kopecké ohledně záchranné služby a  nehospitalizaci pacientů 

po vyšetření  v nemocnici, lidé zůstávají v noci nebo o víkendu bez možnosti 

návratu domů, paní ředitelka říkala, že lékař může vždy napsat sanitku, je však 

averze mezi záchrankou a lékaři (vozí každého) nebo je varianta sanitku si zaplatit. 

• Pozvání na konferenci  na téma –„Inovativní metody na OSPOD Ústí nad Orlicí“ 
23.4.2020 od 9,00 hod. do 13,00 hod.  v ZUŠ  ÚO. 
 

K bodu 3. 

Dotace 

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 

2 515 709 Kč (v rozpočtu navržena částka 1 400 000 Kč). Z toho 31 žádostí služeb 

registrovaných a 22 žádostí neregistrovaných služeb. 

mailto:audiohelp@seznam.cz
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Kriteria pro posuzování žádostí: 

ŘS navrhuje rozdělit kriteria – zvlášť  pro registrované a zvlášť pro neregistrované služby. 

Dále upravit částky pro jednotlivé typy služeb dle  návrhů.  

 Upravená kriteria budou předložena na příštím jednání ŘS. 

 

K bodu 4. 

Veletrh sociálních služeb 2020. 

Prostory KD objednány, potvrzeny p. Pirklem Klubcentrum. 

Časový harmonogram : 

Od 8,00 – možnost instalace jednotlivých stánků 

10,00 – 11,00 přednáška ČČK – První pomoc – určeno vystavovatelům 

 11,30 Zahájení  

• zástupce Krajského úřadu – Ing. Pavel Šotola, radní zodpovědný za sociální oblast a 

neziskový sektor, 

• Ing. Helena Zahálková, vedoucí oboru sociálních věcí 

• Zástupce města 

11,45   vystoupení žáků Speciální školy– po zahájení 

12,00 – otevřeno pro veřejnost 

13,00 – 14,00 – vystoupení žáků ZUŠ – Zlatka Bartošová, taneční oddělení 

14,30 vystoupení klientů Stacionáře Ústí nad Orlicí 

16,00  předávání cen abilypiády 

Přidružený program: 

Stánek Květná zahrada – prodej sýrů.  

Modrý salonek od 10,30 

Mgr. Eva Medunová a studenti Vyšší odborné školy a střední zdravotnické a sociální v Ústí 

nad Orlicí.  

Kvíz pro žáky základních škol 

Abilympiáda pro žáky Speciální školy a klienty  Stacionáře. 

Občerstvení: 

Občerstvení zajišťuje Rodinné centrum Srdíčko. 

Nabízí: 

Pro účastníky 2 poukázky zdarma na občerstvení – asi káva nápoj, chlebíček  

Ostatní možno zakoupit. 

Účastníci obdrží Osvědčení o účasti, bude vydáváno od 16,30 do 17,00 hodin. 

Parkování – doklad o možnosti celodenního parkování za jídelnou areál Perla. 

 

Úkoly:  

- Poslat Info s přihláškou a návratkou poskytovatelům- Škopová 

- Nabídnout účast zdravotním pojišťovnám – Ešpandr, Preclík 

- Oslovit pana Zajíčka – moderování – Škopová 

- Zajistit vystoupení tanečního oddělení ZUŠ – Škopová 

- Zajistit vystoupení stacionář, speciální škola - Nečekalová  

- Pozvání zástupců Pk – Nečekalová 

- Společný oběd zástupců Pk a ŘS – Preclík 
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- Zajistit zdravotnickou školu – Škopová 

- Zajistit občerstvení – rodinné centrum Srdíčko  - Škopová 

- Přednáška ČČK – Preclík 

- Pozvat starosty obcí, starostku ČT paní Peterkovou, vedoucí sociálních odborů MěÚ, 

včetně Svitav – Škopová 

- Pozvat střední školy – Škopová 

- Vyvěšení plakátů a baneru – 14 dní před konáním veletrhu. - Škopová  

 

K bodu 5. 

Různé. 

1) Aktualizace Katalogu sociálních služeb. 

Změny projednat na jednotlivých pracovních skupinách. Připravit distribuci na veletrh. 

 

Příští jednání:  

 

                                                                                   JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                         předseda řídící skupiny 

Zapsala: Škopová 


