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 Zápis 
 

Ze společného jednání I. a II. pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb 
(I. zájmové kluby, prevence kriminality, péče o rodinu a děti, menšiny, 

II. starší a zdravotně postižení občané). 
Dne 16. února 2006 Městský úřad Kostelec nad Orlicí 

 
Přítomni (dle prezenční listiny): 
Blažková Pavlína, Červinková Alena, Fiedlerová Eva, Hejhalová Eva,  
Mgr. Jandejsek Pavel, Ing. Jelínek Tomáš, Morávková Jana, Miklová Blanka, Minaříková 
Marie, Serbousková Dagmar 
 
Omluveni (dle prezenční listiny): 
prap. Kaška Radek, Paulus Petr,  Poláčková Marie, Ing. Stehlík Josef, Mgr. Vašíček Jindřich 
 
Neomluveni 
Mgr. Dvořáčková Eva,  Mgr. Johanidesová Jaroslava 
 
Hosté   
Ing. Bartoš Jiří, Mgr. Beránek Miloslav, Jarošová Pavla, dipl. pol. Mitrovič Miroslav,  
Ing. Richtera Petr, Mgr. Stojanová Miloslava, Šmídová Markéta, Trojáčková Barbora, 
Vacková Marie, Zástěrová Jana 

 
 
Kovaříčková: 

� Představila hosty, kteří byli pozváni a požádáni o spolupráci v nově vzniklé -  III. 
pracovní skupině. Tato skupina se bude zaměřovat na obtížně zaměstnatelné skupiny 
obyvatelstva. Koordinátorem  pracovní skupiny bude sl. Šmídová Markéta – 
referentka odboru sociálních věcí. 

� Přítomní obdrželi harmonogram projektu, který je součástí uzavřené smlouvy mezi 
Městem Kostelec n. Orl. a Občanským poradenským střediskem, o.p.s. v Hradci 
Králové. Etapy projektu jsou naplánované v termínu od 1.1.2006 do 30.6.2007. 

� Členové byli informováni, že veškeré písemné výstupy z pracovních skupin, které se 
budou používat při komunikaci s třetími stranami v rámci společného projektu 
„Standardizace procesu komunitního plánování na území Královéhradeckého kraje“ 
budou označeny povinnými náležitostmi, které jsou spojeny s projektem.  Tato 
šablona je závazná pro tvorbu všech našich dokumentů, zejm. pozvánek, zápisů, 
prezenčních listin, letáků, brožur, plakátů apod. 

� Poděkování za spolupráci na přípravě strategického plánu – zpracování struktury 
informací získaných z dotazníků respondentů. Osloveni byli Ing. Jelínek, pí 
Serbousková, Ing. Stehlík, kteří zpracovali podklady za členy komunitního plánování.  
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      2. 
 

� Přítomni byli seznámeni s projektem, který je určen ZŠ 4-6 třídy (šikana, nebezpečné 
výbušniny, kontakt s cizí nebezpečnou osobou). Prezentace videokazety je realizována 
ve spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR v Kostelci nad Orlicí. Prezentace 
proběhla již na 3 ZŠ v Kostelci n. Orl. 

� Ukončení projektu „Města bez bariér“ – navržené 2 pěší trasy, které by spojovaly (dle 
občanů zdravotně postižených) nejdůležitější instituce – Finanční úřad, Česká pošta, 
Městská policie, Městský úřad, Policie ČR, finanční ústavy vč. bankomatů aj. 
1. Trasa = směr ul. Seifertova – ul. Rudé Armády 
2. Trasa = kruhový objezd – náměstí (až k České poště) – Skála 

Tyto návrhy vznikly se zainteresovanými občany, ale bez kvalifikovaného názoru odborníka, 
proto je nutno přizvat odborníka na danou tématiku (architekta) a odborně dokončit lokalizaci 
záměru, harmonogram prací, přesně definovat části záměru podle financování z rozpočtu, 
zahájit jednání s institucemi, kterých by se tato úprava týkala, a to vše podložit smlouvami, 
zajistit doklady o vlastnictví nebo spoluvlastnictví pozemků a objektů.  
Tyto návrhy, postřehy a připomínky jsme předali na Odbor správy majetku Města Kostelec n. 
Orl. 
Z jednání skupiny vyplynuly  postřehy a připomínky: 
1. TS odklid sněhu (přechody) 
2. Klub důchodců – uvolněné dlažební kostky (nebezpečí úrazu) 
3. Školní jídelna – nájezd na schody u Obchodní akademie T.G.M. (provizorní řešení) 
4. Pivovar – chybí ohraničení letní zahrádky 
5. MÚ budova B v dolní části budovy – madlo (zábradlí) + sjezd a nájezd na druhý chodník 
6. Odkaz na webové stránky www. abilympics.cz ( konzultační středisko pro posuzování  
    bezbariérových budov), webové stránky Broumova a Pardubic, které pracují na stejném  
    projektu 
7. Pomoc přislíbila i Bc. Koďousková – koordinátor krajské rady zdravotně postižených pro  
    Královéhradecký kraj 
8. Jednání s p. Smutkem, který projevil zájem opravit chodník na Lávkách  
9. Schody (Vesna směr k zahrádkářům) – upravit nájezd pro kočárky (zbytečné 2 zábradlí  
    vedle sebe) 
 

� Do konce února 2006 bude dokončena studie na nízkoprahové zařízení pro mládež 
15+. Na základě této studie bude nutno vyvolat jednání na KÚ HK, MV, MPSV o 
možnosti příspěvku na investiční náklady. 

� Informace o termínech podání žádostí o dotace na KÚ HK pro rok 2006. 
 
Mgr. Stojanová: 

� Základní informace o vzniku Řídící skupiny. Řídící skupina bude totožná s Komisí 
sociální a zdravotní, která bude doplněna o Mgr. Miloslava Beránka – místostarostu 
Týniště nad Orlicí. Informace z pracovních skupin komunitního plánování budou 
předávány prostřednictvím koordinátorů těchto skupin.  
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       3. 
 

� Informace o zřízení III. pracovní skupiny . Pracovní skupina, zaměřená na obtížně 
zaměstnatelné skupiny obyvatelstva, bude složena ze zástupců následujících        

 organizací: Úřad práce Rychnov nad Kněžnou – ředitel popř. pověřený zaměstnanec,   
 Město Kostelec n. Orl – místostarosta + referentka OSV, Město Týniště nad Orlicí –  
 sociální úsek, Technické služby Kostelec n. Orl. – ředitel, Emauzy ČR Rychnov n.  
 Kn. Koordinátorem této pracovní skupiny je sl. Markéta Šmídová – referentka OSV  
 Kostelec nad Orlicí.  

� Informace o další spolupráci s obcemi v pověřeném území PO3. Starostové obcí 
budou osloveni  žádostí o spolupráci  v rámci revize informací týkajících se 
sociálních služeb. 

� Základní informace o připravované novele zákona o sociálních službách, který by měl 
nabýt účinnosti k 1.1.2007 s tím, že Krajský úřad v Hradci Králové informoval o tom, 
že první informace, pravděpodobně, obdržíme v listopadu 2006. Touto novelou by 
mělo být zrušeno zvýšení důchodů pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu 
blízkou a toto by mělo být nahrazeno příspěvkem na péči, který bude rozčleněn na IV 
kategorie. Příspěvek na bezmocnost bude automaticky překlopen na příspěvek na péči 
s tím, že bude stanoveno určité přechodné období, do kdy bude nutné přezkoumat 
zdravotní stav žadatele. Co se týče zdravotního a sociálního pojištění u příspěvku při 
péči o osobu blízkou, toto bude řešeno potvrzením, které bude vydávat pověřený úřad 
pro účely zdravotního a sociálního pojištění. 

� Informace o připravované Konferenci poskytovatelů sociálních služeb, kterou 
připravuje MÚ Rychnov nad Kněžnou a která se uskuteční 23.3.2006. V případě 
zájmu kontaktujte vedoucí odboru sociálních věcí v Kostelci nad Orlicí – Mgr. 
Stojanová, tel.č 494 337 209. 

 
Všeobecné informace a úkoly: 
Bod č. 1. 
Přiložený - Jednací řád pracovních skupin. Prostudovat, v případě nesouhlasu 
(připomínek) ihned kontaktovat pí Kovaříčkovou, tel.č. 494 337 210. 

Zařídí: členové I. a II. pracovní skupiny 
Termín: nejdéle do 2 dnů od doručení zápisu 

Bod č. 2. 
Návrh vzdělávání: 
- komunikační dovednosti 
- problematika kvality a plánování 
- financování sociálních služeb 
- fungování pracovního týmu 
- správný výběr členů do skupiny 
- efektivní vedení pracovních skupin 
- týmová práce ve skupinách 
Nesouhlas popř. jiné návrhy – pí Kovaříčková, tel.č. 494 337 210. 

Zařídí: členové I. a II. pracovní skupiny 
Termín:  nejdéle do 2 dnů od doručení zápisu 
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Bod č. 3. 
Oslovit Mgr. Dvořáčkovou, zda má zájem být členem I. pracovní skupiny.  
Důvod: Revize plánovacího týmu - dlouhodobá nepřítomnost na pracovních schůzkách. 

Termín: vyřešit do nejbližšího jednání I. prac. skupiny 
Zařídí: Kovaříčková 

 
Bod č. 4: 
Do II. pracovní skupiny projevila zájem vstoupit: 
       * sl. Jana Morávková – zaměstnána v Pobytovém středisku v Kostelci n. Orl. 
       * pí Vacková Marie – ředitelka GC v Týništi nad Orlicí 
Na nejbližší pracovní schůzce členové odhlasují vstup nových členů (viz. jednací řád) 

Zařídí: pozvánku na jednání zašle Kovaříčková 
Termín:  nejbližší jednání II. pracovní skupiny 

 
 
Bod č. 5: 
Jednání s MÚ Týniště nad Orlicí – LAXUS o.s. (zmapování drogové scény v regionu) 
                                                     - Pohotovostní lékárenská služba (opětovné jednání) 
                                                     - Prezentace VHS na ZŠ za přítomnosti příslušníka Policie  

        ČR (prevence kriminality mládeže) 
    Zařídí: dle zájmu MÚ Tý - svolá jednání Kovaříčková 

                Termín: dle dohody 
 
 
Bod č. 6: 
Oslovit písemně starosty v pověřeném území PO3 a požádat je o zmapování SS  a 
neziskových organizací, které mají vazbu na SS v příslušné obci. 

Termín: do 20. března 2006 
Zařídí: Mgr. Stojanová – vedoucí OSV  

  
 
 
 
 

V Kostelci nad Orlicí dne 22. února 2006 
Zapsala: Kovaříčková Běla 

 


