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č.j.: MUUO/32714/2022/SOC/Hab 

č. spisu: 1155/2021  

počet listů: 6 

počet příloh: 0 

počet listů příloh: 0 

ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č. 3/2022 
ze dne 14. 4. 2022 

 

  

 

Přítomni: 

 
Jiří Preclík, Bc. Anna Škopová, Mgr. Dušan Lacko - členové ŘS  
 
Mgr. Karina Habrová, koordinátorka KPSS 
 

Omluveni: 
JUDr. Zdeněk Ešpandr, Mgr. Ivana Nečekalová, Mgr. Martina 
Hufová 

Zapisovatel: Mgr. Karina Habrová 

Místo a čas 
jednání: 

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

Hosté:  

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Rezignace a jmenování člena řídící skupiny 

3. Informace vedoucí odboru 

4. Veletrh sociálních služeb 

5. Různé 
 

K bodu 1. Zahájení 

Mgr. Habrová přivítala členy řídící skupiny a omluvila z dnešního jednání JUDr. Ešpandra, 

Mgr. Nečekalovou a Mgr. Hufovou. 
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K bodu 2. Rezignace a jmenování člena řídící skupiny  

 

Mgr. Habrová informovala členy řídící skupiny o tom, že k 31. 3. 2022 podala rezignaci Mgr. 

Sedláčková a jak již zaznělo na minulém zasedání, tak jejím nástupcem bude Mgr. Dušan Lacko. 

Mgr. Nečekalová a JUDr. Ešpandr předem souhlasili a vyjádřili se pro to, aby novým členem byl 

Mgr. Lacko. Následně řídící skupina souhlasila se jmenování Mgr. Dušana Lacka do funkce člena 

řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Ústí nad Orlicí a s tím související vedení 

pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením. 

 Rezignace a jmenování člena řídící skupiny bude předloženo Radě města Ústí nad Orlicí ke 

schválení dne 25. 4. 2022. 

 

K bodu 3. Informace vedoucí odboru  

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

 Ing. Dana Hubálková, ředitelka Cesty pro rodinu, z.ú., se obrátila na Mgr. Nečekalovou 

s prosbou o vyjádření k podpoře služby Sociální rehabilitace. Tuto službu organizace nabízí 

již 3 roky jako návaznou službu klientům, kteří opouštějí Dům na půl cesty a Azylový dům. 

Posláním služby je podporovat sociálně znevýhodněné ženy a muže při zvládnutí běžného 

způsobu života. Cílem služby je také snížit počet uživatelů, kteří opakovaně využívají 

pobytové sociální služby, podobně jako počet osob, kteří se opakovaně dostávají do tíživé 

situace, případně se vrací k rizikovému způsobu života. Vyjádření slouží jako příloha k 

žádosti o udržení 1,0 úvazku pracovníka v přímé práci v Síti služeb Pardubického kraje.   

o Po konzultaci s pracovníky sociálního odboru se Mgr. Nečekalová vyjádřila tak, že 

v tuto chvíli nemáme povědomí o tom, že naši klienti tuto službu využívají a 

současně není ani zahrnuta v našem akčním plánu. Na podporu sociálně 

znevýhodněných žen a mužů při zvládání běžného života využíváme služby SAS od 

Amalthea a Oblastní charity ÚO, nebo v rámci našich sociálních pracovníků. 

V současné době považuje pokrytí za dostatečné.  

o Diskuze k bodu: J. Preclík uvedl, že souhlasí s vyjádřením Mgr. Nečekalové. 

Mgr. Lacko se dotázal, že pokud by se objevilo více občanů z Ústí nad Orlicí, jestli 

by měli možnost si znovu požádat. J. Preclík uvedl, že ano a doplnil, že je potřeba, 

aby se nejprve stali součástí našeho Akčního plánu. Mgr. Lacko doplnil, že 

s organizací spolupracuje v rámci činnosti PDZ. 

 

 Účelové dotace na podporu sociálních služeb od Pardubického kraje byly našim 

příspěvkovým organizacím vyplaceny k 7. a 8. 4. 2022.  

o Diskuze k bodu: Mgr. Lacko uvedl, že PDZ ještě taky neobdrželi finance a řeší to 

v rámci organizace. J. Preclík informoval tom, že se účastnil jednání na kraji, kde 

zazněla informace, že dotace mají být obratem vypláceny. 

 

 Od 21. 3. 2022 byl zahájen provoz ostrahy v objektu T. G. Masaryka 105 (týkajících se bytů 

č. 13 – 20). Dle sjednané smlouvy je přítomnost ostrahy od 15 hodin do 2:00 hodin. 

V tomto časovém období se musí návštěvy obyvatelů výše uvedených bytů hlásit ostraze a 

musí mít povolení k návštěvě.   

 

 Senior klub města Ústí nad Orlicí oslaví v roce 2022 15 let své činnosti. Při této příležitosti 

se uskutečnila dne 7. 4. 2022 členská schůze za účasti 7 desítek členů a za přítomnosti 

vedení města. Na programu schůze bylo hodnocení činnosti Senior klubu za uplynulý rok a 
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plán akcí na rok následující, zpráva o hospodaření a diskuze. Senior klub, který vznikl v 

prosinci 2007, sdružuje seniory v našem městě a po celý rok pro své členy připravuje 

bohatý program složený z kulturních, společenských, turistických a dalších aktivit. Nechybí 

zájezdy za památkami a na výstavy, společná plavání, cyklo výlety, vycházky a řada dalších 

akcí  

 

 Dne 5. 4. 2022 se na radnici uskutečnilo setkání zástupců města s neziskovými, 

charitativními a dalšími organizacemi, které se zabývají pomocí uprchlíkům z Ukrajiny. 

Smyslem setkání bylo předat si vzájemně informace o konkrétních formách pomoci a 

dohodnout se, co vše lze v této oblasti ještě učinit. Podle oficiálních zdrojů bylo 

k 5. 4. 2022 na území ORP Ústí nad Orlicí (obce s rozšířenou působností) 382 ukrajinských 

uprchlíků, ve městě samotném pak 226 lidí. Diskutovalo se o oblastech, které jsou pro 

začleňování uprchlíků do společnosti stěžejní, jako například výuka českého jazyka, 

možnost zaměstnání nebo umísťování dětí do škol a školek. V Domě dětí a mládeže Duha 

funguje adaptační skupina pro ukrajinské děti, v blízké době by měla vzniknout díky 

občanské iniciativě i dětská skupina v Hylvátech. Rozjíždí se také setkávání českých a 

ukrajinských rodin, tuto sobotu bude uspořádáno na římskokatolické faře. 

o Diskuze k bodu: J. Preclík sdělil podrobnější informace a informoval plánovaných 

krocích, které organizace chtějí v této oblasti realizovat. Bc. Škopová informovala 

o praxi Oblastní charity ÚO. Mgr. Lacko uvedl, že v tomto případě mají dobrou 

zkušenost s nadacemi, že když se na ně obrátí, tak že jim pomůžou. J. Preclík 

doplnil, že většinou musí jít o určitou cílovou skupinu, např. osoba se zdravotním 

postižením. Mgr. Lacko nabídl možnost potravinové pomoci z PDZ, když budou 

mít informace dopředu. J. Preclík uvedl, že v tomto případě velice pomohl 

Konzum formou poukázek na nákup potravin. 

 

 SKP – CENTRUM a jeho fungování v příštích letech – financování má centrum do letošního 

srpna. Podávali si žádost o další financování Úřad vlády, ale bohužel žádosti nevyhověli (v 

pořadí jsou až kolem 20. místa). Nemají tedy finanční prostředky na další činnost (MAS 

Orlicko je nepodpoří). Fungování do konce roku budou řešit s Pardubickým krajem.   

o Otázkou tedy je, jestli je podpoří město Ústí nad Orlicí, aby byla alespoň 

zachována alespoň terénní služba. Pro město by to znamenalo 30 % podpory, což 

je minimálně 100.000,- Kč ročně (při 1,5 úvazku).  

o Diskuze k bodu: J. Preclík uvedl, že by vedení města potřebovalo vědět přínos pro 

město Ústí nad Orlicí (vstupní data). Případně si domluvit schůzku, kde bychom to 

projednali. Bc. Škopová uvedla, že by bylo dobré vědět, proč nebyli podpořeni 

v rámci dotačního programu od Úřadu vlády.  

ÚKOL: Vyvolat osobní schůzku SKP – CENTRA s vedením města ÚO a sociálním odborem. 

 

K bodu 4. Veletrh sociální služeb 2022 

 Na veletrh se přihlásilo 18 organizací.  

 Mgr. Habrová informovala členy o tom, že se jak na Mgr. Nečekalovou, tak na ni 

samotnou obrátili zástupci SKP- CENTRA. Měli by zájem si v rámci veletrhu uskutečnit 

Konferenci ke komunitní práci v Ústí nad Orlicí: 

o jedná se o podmínku, kterou musí splnit v rámci podpory projektu, 

o realizovali by ji v modrém salónku a kdokoliv, kdo navštíví veletrh, by se mohl přijít 

podívat, 

o jsou ochotni mít i zvlášť stánek na veletrhu, 
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o Diskuze k bodu: řídící skupina souhlasila s tím, že mohou být součástí Veletrhu 

sociálních služeb. J. Preclík navrhl, aby se konference realizovala v rámci žlutého 

salónku – oslovit Klubcentrum, jestli nám poskytnou tento salónek.  

 

 Plakát na Veletrh: 

o Řídící skupina vedla diskuzi nad tím, jestli se jedná o 8. nebo 9. ročník.  V roce 

2018 byl totiž 7. ročník a v roce 2020 se 8. ročník nekonal kvůli covidu. Nakonec se 

rozhodla, že se uvede pouze ročník, nikoliv pořadí.  

o doplnit do doprovodného programu – Konference ke komunitní práci v Ústí nad 

Orlicí pořádaná SKP-CENTREM (přesné znění dodá SKP-CENTRUM). 

 

 Osvědčení o účasti na Veletrhu: 

o řídící skupina se rozhodla ponechat stejný design jako v posledním ročníku, 

o poznámka: vydává se na místě.  

 

 Banner na kulturním domě: 

o Bc. Škopová vysvětlila, že se jedná o banner, který mají v Kulturním domě a stačí 

se domluv, aby to týden před konáním veletrhu pověsili a na hlavní dveře nalepili 

plakát.  

 

 Stvrzenky od Konzumu: 

o J. Preclík vysvětlil, že se jedná o pozvánku v rámci stvrzenek při nákupu 

v Konzumu, a to měsíc před konáním. Slíbil, že zkusí domluvit s Konzumem i pro 

letošní rok. 

o Text na stvrzenky zajistí Mgr. Habrová.  

 

 Přednáška z Centra na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj: 

o Řídící skupina uvedla, že téma nechá na organizaci, jak si to připraví. Případně 

zjistit, co budou potřebovat zajistit.  

 

 Napsat organizacím, které budou mít stánky, tak za nimi budou panely, kam mohou 

umístit letáky, ale nesmí si do nich píchat špendlíky. 

 

Harmonogram: 

Od 10:00 hodin - možnost instalace jednotlivých stánků. 

11:30 až 12:30 hodin – přednáška z Centra na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj 

(kontaktní osoba Mgr. Bc. Lenka Janošková, tel.: 607 860 847, email: ljanoskova@suz.cz. z Centra 

na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj. Téma začlenění migrantů – necháme na nich. 

12:45 hodin Pozvánka na probíhající konferenci SKP-CENTRA v modrém/žlutém salónku. 

Zahájení v 13:00 hodin: 

- Starosta města ÚO, 

- Zástupce KÚ, 

- Mgr. Nečekalová, 

- Vedoucí odboru SS KÚ. 

V 13:00 hodin otevření pro veřejnost. 

V 13:15 hodin -  taneční představení Hasima žáků speciální školy cca na 15 minut. Pokud budeme 

mít zájem, tak jsou schopni zajistit ještě zpívání – ozvat se paní Syrové (tel.: 605 759 127) – postačí 

pouze představení.  

mailto:ljanoskova@suz.cz
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14:00 – 14:30 hodin Přestavení žáků ZUŠ – Zlatka Bartošová, taneční oddělení – Bc. Škopová bude 

informovat paní Bartošovou. 

V 15:00 hodin zpívání dětí z MŠ Lentilka, paní ředitelka Pavla Poslušná (tel.: 736 503 328, email: 

mslentilka.reditelka@gmail.com) napíše, koho pověřila.   

V 16:00 hodin představení klientů Stacionáře Ústí nad Orlicí – J. Preclík uvedl, že to mají potvrdit. 

 

Občerstvení: 

Zajišťuje Rodinné centrum Srdíčko. Nabízet pro organizaci 2 poukázky zdarma na občerstvení – 

káva/nápoj, chlebíček. Ostatní možnost zakoupit.  

 

Přidružený program: 

Sdružení Neratov – stánek s výrobky. 

Květná zahrada, sýrárna – stánek s výrobky – můžeme s nimi počítat, kontaktní osoba paní Jana 

Odvářková (tel.: 604 598 498, email: syrarna@kvetnazahrada.cz).  

Kvíz pro žáky? Uvidíme podle toho, jak se ozve paní Medunová. 

 

ÚKOLY z minulého zasedání: 

 Zavolat paní Burešové (tel.: 605 135 094) ohledně stánku Květné Zahrady – Mgr. Habrová, 

splněno.   

 Poslat pozvánku s návratkou – Mgr. Habrová rozešle organizacím do konce března, 

splněno.  

 Nabídnout účast zdravotním pojišťovnám – JUDr. Ešpandr v týdnu od 18. 4. 2022 obdrží 

oficiální potvrzení od zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra. Další osloví pan Preclík VZP, 

Vojenská,podle reakce pana Ešpandra. 

 Oslovit moderátora pana Zajíčka – Mgr. Habrová osloví do konce března, splněno.   

 Zajistit vystoupení ZUŠ –  Bc. Škopová, splněno.  

 Zajistit vystoupení stacionář – J. Preclík, splněno. 

 Zajistit vystoupení MŠ Lentilka – Mgr. Habrová, splněno.  

 Zajistit vystoupení speciální škola – Mgr. Habrová, splněno.  

 Pozvání zástupců Pardubického kraje – Mgr. Habrová, pan Preclík zjistí, od koho šla 

pozvánka. 

 Společný oběd zástupců PK a ŘS – J. Preclík osloví, jakmile obdrží od Mgr. Habrové návrh 

pozvánky (v 12:00 hodin oběd a v 13:00 hodin zahájení) – zamluvit salónek v Dominu na 

12. hodinu!! 

 Zajistit zdravotní školu –  Bc. Škopová, rozjednáno.  

 Zajistit občerstvení u pana Dostrašila až potom, co budeme vědět počet účastníků.  

 Pozvat starosty obcí, starostku ČT, vedoucí odboru sociálních služeb MěÚ – Mgr. 

Nečekalová (pozvat na 14. hodinu?). 

 Pozvat střední školy –  Mgr. Habrová – poslat prvotní informace v březnu, splněno.  

 Pozvat poslední ročníky ZŠ – Mgr. Habrová – poslat prvotní informace v březnu, splněno.  

 Plakáty – vyhotovení J. Preclík / Mgr. Lukes, vyvěšení Habrová. 

 Oprava banneru – Mgr. Habrová.  

 

ÚKOLY z dnešního zasedání: 

 Udělat objednávky na: 

mailto:mslentilka.reditelka@gmail.com
mailto:syrarna@kvetnazahrada.cz
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o pronájem velkého sálu a modrého/žlutého salónku u Klubcentra + informovat o 

tom, že chceme i salónky – nejprve oslovit emailem a zjistit předpokládanou cenu 

+ požádat o hudbu jako podkres mimo vystoupení, 

o opravu banneru u LPS Media – zjistit přesně o jaké bannery se jedná. 

o vyvěšení plakátů u Tepvosu v termínu od 8. do 22. 6. 2022 (předat na IC nejpozději 

do 6. 6. 2022), 

o občerstvení + květina u RS Srdíčka v cenové výši?? (v roce 2018 byla částka 

10.000,- Kč a v roce 2020 částka 12.000,-  Kč) – domluvit návštěvu u pana 

Dostrašila a domluvit občerstvení a zajištění květin,  

o zajištění moderátora, pana Zajíčka – dohoda o provedení práce a zjistit, jaká je 

finanční představa, účast cca od 13:00 hodin,  

 Zamluvit salónek v Dominu na společný oběd zástupců Pardubického kraje a ŘS.  

 Zajistit vytvoření plakátu pro letošní ročník – obrátit se na Mgr. Lukese. 

 Po vytvoření plakátu rozeslat oficiální pozvánku s letákem, a to: vedoucím odborů 

okolních města, starosty obcí PO III, školy (středních a ZŠ poslední ročníky na území 

města) + zástupce kraje,  

 Článek do Ústeckých listů pozvánka na Veletrh + změna programu vyhrazena, nejpozději 

do 10. 5. 2022. 

 Oslovit OIK TV – zajistí J. Preclík.  

 Udělat malé letáčky z plakátů – dát na IC, na radnice, klientům do schránek.  

 

K bodu 5. Různé 

 Rada města Ústí nad Orlicí dne 4. 4. 2022 schválila individuální dotace ve výši 12.000,- Kč 

pro organizaci Zdravotní klaun, o.p.s.. v souladu s výstupem z minulého zasedání řídící 

skupiny.  

 Rada města Ústí nad Orlicí dne 21. 3. 2022 a Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí dne 

11. 4. 2022 schválily programové dotace + individuální dotaci pro Nadační fond S námi je 

tu lépe! Část programových dotací z rady města bude k 15. 4. 2022 vyplacena, zbylou část 

se pokusíme zajistit do konce dubna (ovlivněno tím, kdy organizace doručí podepsané 

smlouvy). 

 

Úkoly z dnešního zasedání: 

 Domluvit osobní schůzku ohledně dalšího fungování (financování) komunitní práce SKP – 

CENTRA (zástupce SKP-CENTRA, J. Preclík za vedení města a zástupce sociálního odboru) – 

zajistí Mgr. Habrová. 

 Informovat Ing. Kratochvíla (tel.: 773 094 505, email.: tomas.kratochvil@skp-centrum.cz) 

o tom, že řídící skupina souhlasila, aby se v rámci veletrhu uskutečnila konference + zjistit 

představu o konferenci + finanční zajištění – zajistí Mgr. Habrová. 

 Průběžně zajišťovat úkoly týkající se Veletrhu sociálních služeb – zajistí Mgr. Habrová.  

 

 

Příští jednání: úterý 17. 5. 2022 v  9:00 hodin v zasedací místnosti SOC                                                                             

 

 

                                            JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                          předseda řídící skupiny 

Zapsala: Mgr. Karina Habrová 

mailto:tomas.kratochvil@skp-centrum.cz

