Zápis
z 35. jednání řídící skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb ve městě Příboře,
konaného 15. srpna 2019 na Městském úřadu Příbor, odboru sociálních věcí
Přítomni: paní Šárka Tótová, DiS., pan Jiří Myška, Mgr. Pavel Netušil, Mgr. Karolína Najzarová,
Bc. Lenka Filipcová
Program:
1.

příprava rozpočtu v sociální oblasti na rok 2020 pro plnění aktivit ze III. Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 – 2020 a II. Plánu
rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018 –2020,

2. různé.
Průběh jednání:
1) Řídící skupina projednala návrh rozpočtu města v sociální oblasti pro rok 2020, se kterým
přítomné členy řídící skupiny seznámila Mgr. Najzarová, vedoucí odboru sociálních věcí
Městského úřadu Příbor. Řídící skupina se dohodla, že v roce 2020 nebude vydána brožurka
„Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit ve městě“, proto finanční částka
nebude zařazena do rozpočtu města. Navrhuje vydání brožurky po schválení dalšího
komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě. Dále řídící skupina projednávala možnosti
k zadání dotazníkových šetření (analýzy) k potřebnosti sociálních služeb ve městě, které by měly
proběhnout v I. polovině roku 2020.
2) Řídící skupina projednala návrh vedoucí odboru sociálních věcí zapojit do komunitního plánování
rozvoje sociálních služeb ve městě a přípravy IV. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
a souvisejících aktivit i okolní spádové obce, pro které je Městský úřad Příbor pověřeným
úřadem. Starosty obcí Kateřinice, Skotnice, Trnávka, Mošnov a Petřvald osloví Mgr. Najzarová.
V případě zájmu okolních obcí o zapojení se do komunitního plánování budou návrhy
na spolupráci předloženy Radě a Zastupitelstvu města Příbora.
Řídící skupina projednala také návrh na přípravu třetího plánu rozvoje rodinné politiky města
Příbora a doporučuje zpracování plánu pro území města Příbor včetně místních částí Hájov
a Prchalov.
Místostarosta informoval přítomné o postupu prací na objektu Jičínská 247 v Příboře.
V současné době není žádný zvlášť výrazný posun termínu ukončení rekonstrukce objektu
částečně určeného k sociálním účelům. Termín ukončení stavebních prací je určen na prosinec
2019. Zároveň pan místostarosta informoval o přípravě materiálu pro Radu města Příbora
k chystané rekonstrukci objektu Radnice (bezbariérovost, výtah aj.)
Další jednání řídící skupiny se předpokládá počátkem října 2019, termín bude upřesněn později.
Zapsala: Bc. Lenka Filipcová
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