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č.j.: MUUO/43527/2022/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. 4/2022 
ze dne 17. 5. 2022 

 

  

 

Přítomni: 

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

Omluveni: Mgr. Ivana Nečekalová, Jiří Preclík. 

Zapisovatel: Mgr. Karina Habrová 

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. Veletrh sociálních služeb 

4. 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. Habrová informovala členy řídící skupiny o tom, že: 

 dne 10. 5. 2022 byl termín pro vyjádření se k Síti sociálních služeb Pardubického kraje na 

rok 2023 a část roku 2022, kdy Mgr. Nečekalová odsouhlasila navýšení kapacity u 

sociálních služeb, které jsou v našem regionu, nebo je využíváme. Jednalo se o: 

o Amalthea – 14 úvazků od 1. 1. 2023, 

o Centrum J. J. Pestalozziho – 5 úvazků od 1. 1. 2023, 

o Rodinné Integrační Centrum od 1. 1. 2023: 

 pro osoby s PAS + nová služba osobní asistence (4 000 hodin za rok), 

 raná péče (85 hodin), 

 sociální rehabilitace (2,5 úvazku), 

o SKP-CENTRUM – terénní program, 2 úvazky od 2022, 

o Most pro – cizinci z 2,5 na 3,5 (sice u nás zatím nejsou, ale vzhledem k situaci na 

UK podporu odsouhlasila). 

Nebyla podpořena Cesta pro rodinu – sociální rehabilitace, bližší informace viz předchozí 

zasedání.  

 dne 26. 5. 2022 od 15:00 hodin proběhne oslava 30. výročí založení stacionáře, viz 

pozvánka. Všichni jsou srdečně zváni.  

 dne 3. 5. 2022 se uskutečnila osobní schůzka s Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem SKP-CENTRA 

o.p.s. ohledně fungování organizace v příštích letech. 

o Odpověď pro Bc. Škopovou na její dotaz z minulého zasedání – organizace nebyla 

podpořena dotací z Úřadu vlády z toho důvodu, že se umístili na 27. místě a 

nemají dostatek finančních prostředků, aby podpořili organizace i na těchto 

nižších příčkách. Poznámka: Během dotačního řízení byli 2 hodnotitelé, kdy 

organizace obdržela 83 a 72 bodů.  

o Co se týče dalšího fungování, tak mají možnost se od září 2022 zařadit do sítě 

Pardubického kraje jako terénní program. S největší pravděpodobností se na nás 

obrátí s žádostí o dofinancování v rámci individuální dotace – doporučovali jsme 

jim podat si žádost v září.  

o V současné době v Ústí nad Orlicí fungují 3 pracovníci (sociální pracovník, 

komunitní pracovník a pedagog), kteří spolupracují s cca 70 klienty ročně.  

o Vidina do budoucna, jsou 2 pracovníci, kdy optimální náklady jsou 1.250.000,- Kč, 

což by představovalo finanční podporu od města cca 150.000,- až 200.000,- Kč.  

o Podrobnější zprávu o fungování organizace a příslušné výstupy poskytne 

Mgr. Pitaš na ZM a pro členy řídící skupiny.  

o Diskuze k bodu: 

 Mgr. Hufová uvedla, že se jedná o velkou finanční částku. Musíme brát 

v potaz to, že tu máme dva terénní programy (další poskytuje Rodinné 

centrum Srdíčko). Otázkou je, v jakou formu to chtějí překlopit, co přesně 

budou dělat. Nemělo by docházet k duplicitě služeb, které již tu máme 

zajištěné.  

 Bc. Škopová souhlasila a uvedla, že i jí se to zdá mnoho peněz. Současně 

položila otázku, co se bude dít, když tu tato služba nebude? 

 JUDr. Ešpandr souhlasil s výše uvedeným.  

 Mgr. Nečekalová se dodatečně vyjádřila, že terénní programy Rodinného 

centra Srdíčko, potažmo NZDM Kamin jsou určené pouze dětem, nikoliv 
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dospělým + jsou zaměřené na všechny děti ohrožené vyloučením, nikoliv 

pouze na romské.  

 Řídící skupina se závěrem shodla, že nejprve je potřeba vidět výstupy 

činnosti z SKP-CENTRA (ještě před podáním žádosti o individuální dotace), 

a poté se můžeme bavit o další podpoře.  

 

 Mgr. Lacko poslal panu Preclíkovi návrh na vystoupení stand up komika Pavla Tomeše na 

integračním dni. Finanční podmínky jsou takové, že cena je 12.000,- Kč za 1,5 hodiny 

vystoupení. Odkaz na pana Tomeše Pavel Tomeš — Pavel Tomeš | stand-up komik, 

ideamaker, spisovatel, copywriter (paveltomes.com). 

o Přehled výdajů za Integrační den v roce 2021:  

 Oprava banneru - LPS media – 363 Kč, 

 Vyvěšení plakátu – Tepvos – 570 Kč, 

 Zajištění stavby a bourání stánků – SDH Knapovec – 7.500 Kč, 

 Ozvučení – Spolek Mortem – 3.000 Kč, 

 Květiny jako poděkování – 900 Kč, 

 Moderátor pan Zajíček – 1.700 Kč. 

= Celkové náklady 14.033 Kč 

o Diskuze k bodu: Mgr. Nečekalová se k tomu vyjádřila prostřednictvím emailu, kdy 

to vidí jako velice nákladné a nemáme finance, ze kterých bychom to pokryly. 

Navíc musíme přepokládat, že klasické položky na integrační den ještě vzrostou 

s ohledem na inflaci. V rozpočtu na komunitní plánování máme vyhrazeno 

140.000,- Kč, kdy z těchto peněž musíme uhradit, jak integrační den, mezinárodní 

den seniorů, tak veletrh sociálních služeb. 

o Mgr. Habrová navrhla, že bychom toto mohli zkusit naplánovat pro příští rok, kdy 

se nebude konat veletrh a zbyde více finančních prostředků. Mgr. Hufová uvedla, 

že je to vysoká hodinová sazba a třeba by jiná slavná osobnost byla cenově 

dostupnější. Mgr. Lacko to vidí, jako lákadlo pro veřejnost. 

 

K bodu 3. Veletrh sociální služeb 2022 

 Na veletrh je přihlášeno 22 organizací.   

 Mgr. Habrová informovala členy o tom, že: 

o součástí veletrhu bude Konference k projektu Komunitní práce v Ústí nad Orlicí, 

kterou uspořádá SKP-CENTRUM, o.p.s. ve žlutém salónku (pronájem si hradí 

sami). Vše bude realizováno v jejich režii, pouze konferenci uvedeme na plakátu 

v rámci doprovodného programu + v 12:45 hodin pozvou přítomné poskytovatele 

na to, že se mohou na konferenci přijít podívat.  

o Banner, který má být zveřejněn na Kulturním domě, nejprve nebylo možné najít, 

ale nakonec se povedlo.  

o Naše bannery byly předány k opravě.  

o Plakát na veletrh je připravený, objednávka na vylepení je odeslána.  

o Domluvena dohoda s moderátorem panem Zajíčkem, odměna stanovena na 

2.000,- Kč. 

o Pozvánka/článek do Ústeckých listů byla odeslána paní Pražákové v termínu. 

o Dne 9. 5. 2022 Mgr. Nečekalová pozvala vedoucí sociálních odborů okolních úřadů 

na veletrh. 

o Dne 11. 5. 2022 sekretariát starosty zajistit zaslání pozvánek na kraj a starostům 

ORP. Dne 16. 5. 2022 radní Šotola potvrdil svou účast.  

https://paveltomes.com/
https://paveltomes.com/
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 Mgr. Habrová si ověřila splnění úkolů a požádala o bližší informace k: 

o Účasti zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra – JUDr. Ešpandr potvrdil účast a 

sdělil, že předá bližší informace, jakmile obdrží harmonogram a plakát na veletrh.   

o Ověřit u pana Preclíka, zda je zajištěno, že od 20. května bude v rámci stvrzenek 

pozvánka na veletrh. Text na účtenky: 

 

 

Město Ústí nad Orlicí 

Vás zve na  

Veletrhu sociálních služeb 

23. 6. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin 

v Kulturním domě Ústí nad Orlicí. 

Představí se Vám poskytovatelé sociálních služeb,  

kteří působí na území města Ústí nad Orlicí a obcí správního obvodu. 

 

o Ověřit u Bc. Škopové, zda je domluveno představení ZUŠ, případně kolik učitelek 

děti doprovodí – Bc. Škopová zjistí. 

o Ověřit u pana Preclíka, zda oslovil OIK TV ohledně reportáže.  

o Mgr. Hufová uvedla, že by bylo možné zveřejnit pozvánku na veletrh v rámci rádia 

Orlicko – bližší informace zjistí.  

o JUDr. Ešpandr navrhl, že bychom mohli oslovit Český rozhlas Pardubice a Orlický 

deník – zajistíme prostřednictvím tiskové mluvčí paní Pokorné.  

 Řídící skupina dále projednala: 

o Cenovou nabídku na občerstvení od pana Dostrašila z RC Srdíčko: 

 pan Dostrašil cenovou kalkulaci na zajištění občerstvení v celkové hodnotě 

18.000,- Kč, 

 Mgr. Habrová po konzultaci s J. Preclíkem navrhuje, aby byla zvolena 

levnější varianty zákusku (perník) a kávy (rozpustná), dárky pro ZUŠ částka 

600,- Kč a na květiny 1.000,- Kč. Takovým způsobem, abychom se vešli do 

částky 15.000,- Kč.  

 Řídící skupina se dohodla, že pro příští ročník bude uvažovat nad jiným 

řešením a pro letošní rok vyčlení částku 15.000,- Kč.  

o Cenovou nabídku na pronájem Kulturního domu, modrého salónku a baru od 

KLUBCENTRA. Cenový předpoklad je 30.000,- Kč celkem.  

o Jakou částku uvolní pro nákup kancelářských potřeb a odměn pro žáky ZŠ, kteří se 

účastní kvízu. Mgr. Habrová navrhla částku 1.000,- Kč.  Řídící skupina souhlasila 

s návrhem.  

 

Finální podoba harmonogramu: 

Od 10:00 hodin - možnost instalace jednotlivých stánků. 

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

12:00 až 13:00 hodin – společný oběd místostarosty se zástupci z Pardubického kraje 

v Hernychově vile.  

12:45 hodin Pozvánka na probíhající konferenci SKP-CENTRA ve žlutém salónku. 

Zahájení v 13:00 hodin: 

- Starosta města ÚO, 

- Zástupce KÚ, 

- Mgr. Nečekalová, 
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- 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.  

V 14:00 hodin přestavení žáků ZUŠ. 

V 15:00 hodin zpívání dětí z MŠ Lentilka.  

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. 

Kvíz pro žáky základních škol pořádaný VOŠ a SŠ zdravotnická sociální ÚO (cca od 8:00 do 13:30 

hodin).  

 

Úkoly k Veletrhu: 

 Zajistit objednávku na občerstvení u Rodinného centra Srdíčka v hodnotě 15.000,- Kč – 

zajistí Mgr. Habrová. 

 Zajistit objednávku na pronájem Kulturního domu a ostatní služeb, v hodnotě cca 30.000,- 

Kč – zajistí Mgr. Habrová.  

 Zaslat členům ŘS KPSS harmonogram a plakát na veletrh – zajistí Mgr. Habrová, splněno 

dne 17. 5. 2022. 

 Zaslat účinkujícím organizacím harmonogram a plakát na veletrh + informovat je o tom, 

aby si přivezli vlastní ubrusy + upozornit je, že na nástěnky nebude možné připínat letáky 

špendlíky – zajistí Mgr. Habrová.  

 Oslovit Úřad práce – Ústí nad Orlicí a organizaci Anděl Strážný, zda se chtějí účastnit 

veletrhu – zajistí Mgr. Habrová.  

 Požádat Mgr. Vaškovou o vyvěšení letáku v CSP a DPS – zajistí Mgr. Nečekalová.  

 

K bodu 4. Různé 

 Mgr. Habrová informovala členy řídící skupiny o tom, že ji kontaktovala Zuzana 

Vondráčková z organizace Anděl Strážný, z.ú., s tím, že by chtěli, aby jejich služba byla 

zařazena do našeho komunitního plánu.  

o Jedná se o sociální službu – tísňové péče, která má od letošního roku pobočku 

v Pardubicích a působí na celém jeho území. Služba pomáhá klientům 365 dní 

v roce. Klientům je zapůjčeno monitorovací zařízení, které je připojeno na jejich 

dispečink, kde mají vyškolené pracovníky. V případě krize, pádu či jiné nenadálé 

situace je klient automaticky propojen s dispečinkem a ten zajistí potřebnou 

pomoc. Jejich monitorovací zařízení má nejen SOS tlačítko, ale i autodetekci pádu, 

detekci nízké aktivity, GPS lokaci, můžou připomínat pravidelné denní aktivity 

(podání léků. oběd za dveřmi aj.), či si dispečer v pravidelnou dobu může s 

klientem povídat. Služba je první měsíc bezplatná, je to doba, kdy si klient na 

zařízení zvyká. Pokud mu služba vyhovuje, je následný měsíc zpoplatněna a to 

částkou 350 - 450 Kč dle typu zařízení. 

Diskuze k bodu: 
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o JUDr. Ešpandr uvedl, že podobná zařízení už obyvatelé DPS mají a následně je 

kontaktována MěP ÚO. Není si však jistý, zda to stále funguje. 

o Bc. Škopová uvedla, že by to nejprve mělo být diskutováno na úrovni vedení 

města, protože jak uvádí JUDr. Ešpandr, tak tyto zařízení již byla nabízena, ale i 

přes mnohem nižší měsíční sazbu, o ně nebyl takový zájem. Nejprve by bylo 

vhodné udělat anketu v rámci Ústeckých listů a zjistit, zda je potřeba.  

o Mgr. Hufová uvedla, že bychom o této možnosti měli občany města informovat. 

Nevidí však důvod, proč ji podporovat, když tu služba tísňové linky již zajištěna je.  

o Mgr. Lacko uvedl, že nevidí nic špatného na tom, abychom o této možnosti 

informovali občany města.  

o Řídící skupina se závěrem shodla, že je nejprve potřeba zjistit fungování 

současných zařízení a poté domluvit schůzku s vedením města. Případně se 

zrealizuje anketa o potřebnosti této služby.  

 

 Mgr. Lacko sdělil, že dne 9. 6. 2022 zasedá jeho pracovní skupina a zasedání se uskuteční ve 

stacionáři.   

 

Úkoly z dnešního zasedání: 

1) Opětovně požádat Mgr. Pitaše o zaslání výstupu o činnosti SKP-CENTRA v Úst nad Orlicí pro 

ŘS KPSS  a zastupitele města Ústí nad Orlicí – zajistila Mgr. Habrová dne 17. 5. 2022.  

2) Zjistit u Městské policie ÚO, jestli stále fungují nouzová tlačítka v DPS. 

3) Domluvit společnost schůzku, na které by organizace Strážný Anděl představila svoji službu, a 

to za účasti J. Preclíka, Bc. Škopové, JUDr. Ešpandra, Mgr. Vaškové a sociálního odboru.  

 

 

Příští jednání:  4. 8. 2022 v 9:00 hodin v zasedací místnosti SOC                                                                             

 

 

                                            JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                          předseda řídící skupiny 

Zapsala: Mgr. Karina Habrová 


