Zápis z jednání ze dne 24.02.2020
Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením
a Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením
_______________________________________________________________________________

Místo jednání:

zasedací sál piaristického kláštera v Příboře, Lidická 50

Čas jednání:

od 17:00 – 18:40 hodin

Přítomni:
Jiří Myška, Bc. Martin Hyvnar, DiS., Ivana Bílková, DiS., PhDr. Marie Monsportová, Ing. Barbora
Zedníková, Bc. Markéta Blinková, Marie Mayerhofferová, DiS., Václav Lazebníček, Bronislav Tučný,
Miluše Bergrová, Mgr. Martin Okáč, Eva Rumpíková, Jiří Demel, Ing. Hana Švecová, Šárka Tótová,
DiS., Mgr. Pavel Netušil, Martina Čermáková, Emilie Filipová, Jaroslava Lupíková, Tereza
Plandorová, Janetta Jahnová, Mgr. Kateřina Okáčová, Bc. Libor Bolom, Ing. Anna Štefková,
Mgr. Karolína Najzarová, Bc. Lenka Filipcová
Omluveny: Ing. Dana Forišková, Ph.D., Irena Rozehnalová
Host: Stanislav Štefek, DiS.
Program:
1) úvod,
2) přijetí nových členů do pracovních skupin,
3) projednání návrhu změny Základní listiny komunitního plánování,
4) projednání návrhu změny Jednacího řádu řídící skupiny a pracovních skupin,
5) diskuse,
6) různé,
7) usnesení.

Průběh jednání:
1) Jednání zahájil vedoucí Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pan Jiří
Myška, který konstatoval, že obě pracovní skupiny jsou usnášeníschopné. Dále seznámil
všechny přítomné s programem jednání. Přítomní s navrženým programem souhlasili. Dále pan
Myška uvedl, že Zastupitelstvo města Příbora dne 12.02.2020 na svém zasedání souhlasilo se
zapojením obcí Kateřinice a Skotnice do komunitního plánování. Dnešního jednání se však
bohužel starosta z Kateřinic, pan Radek Novák, z důvodu účasti na jiném jednání nemůže
zúčastnit, a rovněž starostka Skotnice, Mgr. Anna Mužná, se dnes z důvodu nemoci omluvila.
2) Pan Jiří Myška informoval o veřejné výzvě Rady města Příbora a odboru sociálních věcí
Městského úřadu Příbor o možnosti zapojit se do dalšího (čtvrtého) cyklu komunitního
plánování. O členství v Pracovní skupině pro seniory a osoby se zdravotním postižením projevili
zájem pan Jiří Demel a Ing. Hana Švecová. Na výzvu pana Myšky, zda členové Pracovní skupiny
pro seniory a osoby se zdravotním postižením s přijetím pana Jiřího Demla a Ing. Hany Švecové
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souhlasí, proběhlo veřejné hlasování. Přítomní členové pracovní skupiny s přijetím pana Jiřího
Demla a následně s přijetím Ing. Hany Švecové do pracovní skupiny souhlasili.
O členství v Pracovní skupině pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením projevila
zájem Ing. Anna Štefková. Na výzvu vedoucí Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby
ohrožené, paní Šárky Tótové, DiS., veřejně hlasovali přítomní členové Pracovní skupiny
pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Všichni byli pro přijetí Ing. Štefkové do
pracovní skupiny. Dále paní Tótová, DiS., informovala, že členství v pracovní skupině z časových
důvodů ukončila Bc. Libuše Pavelková.
3) Koordinátorka komunitního plánování, Bc. Lenka Filipcová, informovala přítomné o průběhu
IV. cyklu komunitního plánování. Na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor proběhla
revize aktivní docházky členů obou pracovních skupin a revize základních dokumentů
komunitního plánování. Vzhledem k tomu, že by bylo vhodné některá ustanovení základních
dokumentů aktualizovat a upřesnit, je na tomto jednání členům pracovních skupin předložen
návrh na změnu Základní listiny komunitního plánování a návrh na změnu Jednacího řádu řídící
skupiny a pracovních skupin. Oba základní dokumenty byly koordinátorkou postupně
komentovány a s členy pracovních skupin podrobněji projednány.
6) V průběhu jednání probíhala diskuse k návrhu změny Základní listiny, k návrhu změny Jednacího
řádu, ke členství zástupců nově zapojených obcí do komunitního plánování v pracovních
skupinách aj. Podstata dokumentů se nemění, k návrhu na změnu s upřesněním nebo
doplněním některých pojmů dochází na základě praktických zkušeností s komunitním
plánováním. Mimo jiné je nově do Jednacího řádu zapracován návrh, že v případě, že se člen
pracovní skupiny bez omluvy neúčastní dvou po sobě jdoucích pracovních jednání, je jeho účast
považována za ukončení členství v pracovní skupině. Poskytovatel sociálních služeb však může
za sebe delegovat svého zástupce.
7) Bc. Filipcová pozvala členy pracovních skupin na další jednání, na kterém se budou zpracovávat
SWOT analýzy pro danou sociální oblast. Jednání se uskuteční:
v úterý 28. dubna 2020
• v 15:30 hodin Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
• v 17:30 hodin Pracovní skupina pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Jednání, na kterém se budou stanovovat priority a opatření se uskuteční:
v pondělí 4. května 2020
• v 15:30 hodin Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
• v 17:30 hodin Pracovní skupina pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Předběžně je na tyto dny zajištěn zasedací sál piaristického kláštera. Pokud se změní místo
setkání, bude to vše členům komunitního plánování upřesněno v e-mailové pozvánce.
Vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Karolína Najzarová, navrhla členům pracovních skupin
možnost zúčastnit se prohlídky nově zrekonstruovaného objektu Jičínská 247, ve kterém rovněž
mimo jiné budou vyčleněny sociální byty. Rekonstrukce objektu určeného k sociálním účelům
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byla jednou z dlouho nesplněných stanovených priorit střednědobých plánů rozvoje sociálních
služeb ve městě.
8) Usnesení
Přítomní členové Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením
a členové Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením souhlasili s návrhem
na změnu Základní listiny komunitního plánování, která bude předložena ke schválení
Zastupitelstvu města Příbora, a s návrhem změny Jednacího řádu řídící skupiny a pracovních
skupin, který bude předložen ke schválení Radě města Příbora.
Zapsala: Bc. Lenka Filipcová
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