Zápis z jednání ze dne 04.03.2020
Řídící skupiny komunitního plánování
_____________________________________________________________________________________

Místo jednání: odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118, Příbor
Čas jednání: od 13:45 – 14:50 hodin
Přítomni:
paní Šárka Tótová, DiS., pan Jiří Myška, Mgr. Karolína Najzarová, Mgr. Pavel
Netušil, Bc. Lenka Filipcová
Hosté:

pan Radek Novák, starosta obce Kateřinice a Mgr. Anna Mužná, starostka obce
Skotnice

Program:
1) úvod,
2) projednání návrhu změny Jednacího řádu řídící skupiny a pracovních skupin,
3) projednání návrhu změny Základní listiny komunitního plánování,
4) různé,
5) usnesení.
Průběh jednání:
1) Jednání zahájila vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Karolína Najzarová, která přítomné
seznámila s programem jednání. Všichni přítomní s navrženým programem jednání souhlasili.
2) Řídící skupina doporučuje návrh změny Jednacího řádu, který byl projednán na společném
jednání Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením a Pracovní
skupiny pro seniory a osoby se zdravotním dne 24.02.2020, předložit ke schválení Radě města
Příbora.
3) Řídící skupina doporučuje návrh změny Základní listiny komunitního plánování, která byla
projednána na společném jednání Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené
sociálním vyloučením a Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním dne 24.02.2020
s úpravou obrázku organizačního schématu předložit ke schválení Zastupitelstvu města
Příbora.
4) Řídící skupina se po dohodě se starosty obcí Kateřinice a Skotnice rozhodla nezřídit
samostatné Pracovní skupiny obcí zapojených do komunitního plánování, tak jak bylo
navrženo v organizačním schématu pro IV. cyklus komunitního plánování. Zástupci obcí
Kateřinice a Skotnice budou delegovat své zástupce dle cílových skupin do Pracovní skupiny
pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením a Pracovní skupiny pro seniory
a osoby se zdravotním postižením.
Řídící skupina se dohodla na dotaznících, průběhu dotazníkového šetření ve městě a také
v obou obcích. Ve městě Příboře budou osobně oslovovat respondenty zástupci Institutu
komunitního plánování z Ostravy. Dotazníky budou rovněž umístěny na web města,
zveřejněny v Měsíčníku a na sociálních sítích. Zástupci obcí Kateřinice a Skotnice budou sběr
dat v obcích zajištovat samostatně.
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Řídící skupina se dohodla, že SWOT analýzy v sociální oblasti obcí Kateřinice a Skotnice zajistí
za účasti svých občanů starostové obcí. Koordinátorka připomněla termíny dalších jednání
pracovních skupin, na kterých se budou stanovovat SWOT analýzy a následně priority
a opatření:
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.
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.
Pan Jiří Myška požádal o účast zástupce odboru Investic a správy majetku Městského úřadu Příbor
na pracovním jednání Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ve věci
možného vyjádření se bezbariérovým úpravám ve městě. Účast zástupce dohodne Mgr.
Najzarová.
5) Usnesení
a) Řídící skupina doporučuje Radě městě Příbora schválit změnu Jednacího řádu řídící
skupiny a pracovních skupin komunitního plánování.
b) Řídící skupina doporučuje Zastupitelstvu města Příbora schválit změnu Základní listiny
komunitního plánování.
c) Řídící skupina doporučuje Radě městě Příbora jmenovat do Řídící skupiny komunitního
plánování starostu obce Kateřinice, pana Radka Nováka, a starostku obce, Mgr. Annu
Mužnou.

Zapsala: Bc. Lenka Filipcová
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