
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

č.j.: MUUO/9452/2023/SOC/jka 

č. spisu: 1155/2021  

počet listů: 3 

počet příloh: 0 

počet listů příloh: 0 

 

Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č. 1/2023 
ze dne 31. 1. 2023 

 

  

 

Přítomni: 

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

Omluveni: Mgr. Martina Hufová 

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. Zhodnocení roku 2022 

4. Dotační program na rok 2023 – přehled podaných žádostí  

5. Různé 
 

K bodu 1. Zahájení 

JUDr. Ešpandr přivítal členy řídící skupiny. Ze začátku jednání je omluvena Mgr. Hufová, dorazí 

později kvůli soudnímu jednání.  
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K bodu 2. Informace vedoucí odboru: 

 posílení počtu pracovníků na odboru o půl úvazku na NRP (návrat Mgr. Sandry Jirouškové), 

 poradna pro pečující poskytovaná Oblastní charitou v rámci odborného sociálního 
poradenství, navýšení úvazku z 3,5 na 4,45. Vzhledem k tomu, že CSP se zapojilo do 3 
letého evropského projektu od MAS na podporu pečujících osob, který bude 
provozuschopný cca 6/2023, proběhla společná schůzka s paní Ing. Malou, zatím bude 
zajišťovat podporu charita, pak postupně uvolní naše území a bude zajišťovat místa, která 
nepokryjeme my (zbytek okresu – Letohradsko, Králicko, Žamberecko a co u nás MAS 
nepokrývá).  Místo výkonu budou mít v Letohradě – ambulantní forma a k tomu budou 
dojíždět i do rodin – terénní forma, 

 dotační řízení na kraji proběhlo 24. 1. 2023, ZK bude schvalovat 21.2.2023,  
o od státu obdrželi 1 333 milionů, z EU 70 mil. (podpora na 3 roky AD, soc. 

terapeutické dílny, domy na půl cesty), podpora samostatného bydlení, OA RIC, 
podpora je daná na základě jednotek stanovených MPSV na každý rok)) a 
z prostředků kraje na víceleté financování rozdělili 27,5 mil, 

o celkem podáno 287 žádostí s požadavkem 1 815 mil.,  
o 17,325 mil. ponecháno jako rezerva na dofinancování PS a OA a případné navýšení 

kapacit či vzniku služeb, 
o u služeb raná péče a ambulantní OS se změnila kritéria - na počet zaměstnanců 

v přímé péči. Při výpočtu došlo k navýšení provozních nákladů u pobytových 
služeb o 10 % a u ostatních služeb o 5 %, 

o u některý domech pro osoby se zdravotním postižením došlo k vyčlenění kapacity 
lůžek a vznikají specializovaná lůžka s potřebou individuální podpory – zvýšený 
počet pracovní 1 na 1 – Slatiňany, Žampach, Bystré (jedná se o počty 5-8 lůžek 
v každé organizace), 

 RIC má nově registrovanou službu Osobní asistence na 3 úvazky pro děti s PAS, spádovost 
Lanškrounsko. Můžeme se na ně obracet i z našeho ORP a v případě potřebnosti, jsou 
ochotni pro příští rok navýšit úvazky, aby pokryli další oblast. 

 Město zřídilo „sedárnu“ na T. G. M. 105 – prostor bývalé sušárny: 
o otvírání, pokud venkovní teplota klesne pod -5 stupňů, vždy ověřit u MP, zda otevřít,  

o místnost odemyká a uzavírá zaměstnanec hlídací agentury (20.00 - 06.00 hodin),   
o v případě zaznamenání nevhodného chování klientů volat MP, která zajistí vyklizení 

prostor sedárny,  
o při ranním uzavírání místnosti provést zběžnou kontrolu stavu místnosti, v případě 

velkého nepořádku, vyzve klienty k úklidu, v opačném případě upozorní na 
nemožnost využívání prostor v budoucnu,  

o sanitace prostředí bude zajišťována službou ČČK - dle potřeby (hrazeno z 
hospodářské činnosti), 

o kapacita 8 židlí, WC k dispozici. 

 J. Preclík doplnil informaci, že jednají s Domovem pod hradem Žampach ohledně 
vytipování pozemku na výstavbu dvou domečku pro jejich klienty. Včera proběhlo jednání 
na vedení města, takže panu řediteli nabídnou dva pozemky k prodeji a uvidí se.  
Současně i Dětský domov Dolní Čermná by byli rádi, kdyby měli větší byt v Ústí nad Orlicí. 
Otázkou je, zda bychom vytipovali dva byty vedle sebe.  

 Mgr. Nečekalová doplnila, že na základě jednání + petice od obyvatel z CSP se podařilo, že 
26. 1. 2023 podepsalo ministerstvo dodatek, kterým se ruší zavazující podmínky smlouvy 
(problematika s využitím majetku ÚZVSM, který nelze využívat komerčně, proto nešlo 
uzavírat s obyvateli domu nájemní smlouvy, ale smlouvy o výpůjčce). J. Preclík doplnil, že 
dne 9. 2. 2023 bude schůzka s obyvateli, kde jim budou poskytnuty bližší informace.  
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o Bc. Škopová se dotázala, zda dojde ke změně placení. J. Preclík odpověděl, že výše 
nájmu zůstává stejná, ruší se čtvrtletní úklid v obytných jednotkách, ale navyšuje 
o částku za úklid společných prostor.  

 

K bodu 3. Zhodnocení roku 2022 

 Řídící skupina zhodnotila akce, které se v loňském roce podařilo uspořádat.  

 Mgr. Jansa předložila přehled výdajů za rok 2022 a rozpis plánovaných výdajů na rok 2023: 

 

Přehled výdajů za rok 2022 

popis 

výdaje 

čerpání v % upravený 
rozpočet 

skutečné čerpání 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 
zaměstnanců na služebních místech 

5 000,00 4 000,00 80,00 

Ostatní osobní výdaje 27 000,00 26 980,00 99,93 

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti 

1 000,00 992,00 99,20 

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 500,00 360,00 72,00 

Povinné pojistné na úrazové pojištění 200,00 16,80 8,40 

Nákup materiálu j.n. 13 900,00 13 580,80 97,70 

Nákup ostatních služeb 78 900,00 56 991,30 72,23 

Pohoštění 13 500,00 9 068,65 67,18 

Celkem  140 000,00 111 989,55 79,99% 

 

Veletrh sociálních služeb    

Náklady Částka 

pronájem prostor Klubcentra 19 154,30 

zajištění a občerstvení (RC Srdíčko) 15 000,00 

oprava bannerů    968,00 

výlep plakátů    540,00 

odměna moderátorovi  2 000,00 

Celkem 37 662,30 

 

 

Mezinárodní den seniorů 

Náklady Částka 

oprava banneru    544,50 

ceny pro výherce  2 190,00 

výlep plakátů     570,00 

maso na vaření guláše  2 260,45 

pronájem prostor a suroviny na guláš u ČČK  8 500,00 

Celkem 14 064,95 
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Integrační den   

Náklady Částka 

oprava banneru    544,50 

stavba a bourání stánků 12 000,00 

výlep plakátů     570,00 

muzikoterapie    600,00 

květiny jako poděkování    897,00 

dárkové balíčky pro účinkující  2 766,00 

odměna moderátorovi  2 000,00 

ozvučení akce  3 000,00 

Celkem 22 377,50 

Poznámka:  

Mezi další výdaje patřil nákup diářů (do pracovních skupin) na rok 2023 v částce 7.984,80,- Kč. 

 

ROK 2023: 

Návrh výdajů na rok 2023 

popis částka 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 6 000,00 

Ostatní osobní výdaje 20 000,00 

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 300,00 

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 700,00 

Povinné pojistné na úrazové pojištění 100,00 

Nákup materiálu j.n. 15 000,00 

Nákup ostatních služeb 86 900,00 

Pohoštění 10 000,00 

Celkem 140 000,00 

 

K bodu 4. Dotační program na rok 2023 – přehled podaných žádostí 

 Odbor sociálních služeb obdržel celkem 52 žádostí o dotaci z rozpočtu města Ústí nad 

Orlicí z řad poskytovatelů sociálních (29 organizací), zdravotních služeb v celkové výši 

2.979.300,- (v rozpočtu schválena částka 1.600.000,- Kč). Mgr. Jansa přislíbila, že pošle 

tabulku s přehledem do konce tohoto týdne).  

 V letošním roce si nepodali žádost organizace: CENTRUM HÁJEK z.ú., Centrum komplexní 

péče, Domov pro seniory Sloupnice, Péče o duševní zdraví na projekt Týdny duševního 

zdraví. 

 Nově si v rámci dotačního programu požádala organizace Zdravotní klaun, o.p.s. která si 

v loňském roce žádala o dotaci individuální, protože termín dotačního programu nestihli.  

 Mgr. Nečekalová uvedla, že se kritéria pro letošní rok nebudou měnit.  

 Během února projednat v pracovních skupinách, kde si určí priority. Tak abychom dne 

9. 3. 2023 mohli finálně projednat na řídící skupině.  Následovat bude projednání v RM a 

ZM. 

 J. Preclík uvedl, že Oblastní charita ÚO - sociální sprcha by chtěla nově mít otevřeno 

v pondělí a ve čtvrtek (od 10. do 14. hodin) – souhlas ŘS, vedoucí jednotlivých PS informují 

členy.  
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K bodu 5. Různé 

 Řídící skupina na minulém zasedání stanovila termíny akcí na příští rok a ty si na dnešním 

jednání potvrdila: 

o Mezinárodní den seniorů dne 14. 9. 2023. 

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

 Mgr. Jansa informovala o personální změně v Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, resp. 

Občanské poradně Ústí nad Orlicí – k 31. 12. 2022 skončila paní Marcela Náhlíková, 

nástupkyní se stala paní Kateřina Rybková (email: katerina.rybkova@uo.hk.caritas.cz). 

 J. Preclík uvedl, že v pátek 3. 2. 2023 jedou do Lanškrouna s paní místostarostkou z České 

Třebové na projekt Šance.  

 

 

Příští jednání: 9. 3. 2023 v 9:00 hodin v zasedací místnosti SOC      

 

 

 

 

                                            JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                          předseda řídící skupiny 

Zapsala: Mgr. Karina Jansa 
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