
 

                         

Zápis z jednání pracovní skupiny  
Senioři 

č. 1/2015 
DATUM KONÁNÍ:  19. března 2015  

ČAS KONÁNÍ:  8.00 - 11.00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o. 

PŘÍTOMNI:    p.J.Pata, pí.Z.Pavlitová, pí.A.Staňková, Bc. J.Šíblová, Ing. A.Šupina,            
                            pí.R.Wnenková, pí.O.Plesníková, Bc. V. Bradová, pí.I.Bittmanová,                                
                            Mgr. Bc.Ivana Májková 
OMLUVENI:            p.V.Kaiser, pí.D.Motyčková, Mgr.B.Vojtíšková, p.J.Tesař, Mgr.P.Sohrová 
HOSTÉ:                    místostarosta Vladimír Jedlička  

 
PROGRAM: 

1. Úvod - zahájení a přivítání členů PS a hostů 
2.  Informace členů Pracovní skupiny a místostarosty p. V. Jedličky  
3. Kompletace vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014 
4. Senior taxi 
5. Informace k: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál poskytovatelům sociálních 
služeb v oblasti podpory poskytování registrovaných sociálních služeb na území města 
Bruntálu, včetně Kritérií pro hodnocení, stanovení výše dotace a kontrolu využití dotace 
pro oblast podpory registrovaných sociálních služeb na území města Bruntál  

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál pro oblast sociální, včetně 
Kritérií pro hodnocení a stanovení výše dotace pro oblast sociální  

6. Uložené úkoly 
7. Diskuse a závěr  

 

Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala 
všechny přítomné a seznámila je s body programu.  
Ad 1/  Úvod 

Mezi členy Pracovní skupiny přivítala manažerka místostarostu Bruntálu p. Vladímíra Jedličku a 

vedoucí OSV Městského úřadu Bruntál Mgr. Ivanu Májkovou. 

 

Ad 2/ Informace členů PS  
 

Ing. Šupina 
 Osobní asistence i poradenská služba fungují beze změny.  
 Osobní asistence má volnou kapacitu. 
 Poradna je každou středu od 8.00 do 16.00 hod.  
A. Staňková 
 Klub seniorů pracuje aktivně – akce při příležitosti MDŽ, připravují Den matek, navštíví 

Linhartovský jarmark, na konec května plánují jarní výlet. 
J. Pata 
 V současné době probíhají jednání o další existenci SONS. 



 

                         

 Chtěl by vědět, jak to bude s dotacemi v Bruntále. Dle informací dotace v Bruntále budou 
s časovou prodlevou, což jim komplikuje např. plánovaný rekondiční pobyt. V Krnově už 
peníze dostali. 

Mgr. Májková: Dotace nad 50.000 Kč bude schvalovat zastupitelstvo 30.6.2015, částky do 
50.000 Kč by poskytovatelé mohli obdržet dříve. Do r. 2014 byl pro obce při rozdělování dotací 
závazný zákon o obcích, v r. 2015 do poskytování dotací zasáhla novela o samosprávných 
celcích. Novela byla schválena v 2-2015, s platností od 1-2015. Některé obce rozdělují dotace 
podle staré metodiky, právník městského úřadu Bruntál, Mgr. Pavel Hrda zaujal k této 
problematice stanovisko, že se město bude řídit novou právní úpravou. Co se týká časového 
harmonogramu 15.4.2015 se sejde sociální komise města, která posoudí přijaté žádosti, poté 
se komise sejde na mimořádném zasedání 20.4.2015, kdy už bude jasné jak komise rozhodla.  
 
 Zmínil, zda by materiály mohl dostávat ve vhodném formátu (Word, PDF), poslední dobou 

mu PC některé verze nepřečte.  
Bc. Bradová: Ne všechny tiskopisy lze převést do Wordu – př.excel. tabulky – ve kterém je 
žádost o dotaci pro registr.služby. Není ovšem shledáno jako potíž, pokud formulář p. Patou 
vytištěn a dopsán ručně tak, jak se stalo u závěrečného vyúčtování dotace za rok 2014.  
 
O. Plesniková 
 Zúčastnila se aktivu zástupců členských organizací RSČR, klubů a organizací seniorů, obcí a 

měst okresu Bruntál, které se zabývají problematikou svých seniorů. Akce se konala na 
Městském úřadě Bruntál 18.3.2015. (  v dalším bodě bude informovat manažerka PS a p. 
Plesníková doplní).  

R. Wnenková 
 Podhorské nemocnici byly sníženy dotace na sociální lůžka. Podali si žádost o 

dofinancování.  
 Přibývá problémů s lidmi bez přístřeší, které není kam umístit.  
Informace za Fosanimu o.p.s.  z emailu, který zaslala Mgr. Vojtíšková 
Členy PS zdraví a zasílá kratičkou informaci:  
 Organizuji další svépomocnou skupinu, která se realizuje i díky dárcům, které o.p.s. má.  
 Mají vytvořeny nové web stránky  http://fosanima3.webnode.cz/   
 Nevyhovuje jim pracovní jednání KPSS v 8.00 hod.  
  
Bc. Bradová 
 Elektronický katalog sociálních služeb → umístěn na webu města 

http://socialnisluzby.mubruntal.cz/  → v případě potřeby aktualizace/doplnění informací 
uvedených v EKSS, zaslat tyto informace koordinátorce, která doplnění zajistí. 

 Komise sociální a prevence kriminality - 18. březen 2015  - v kontextu                                    
s Komunitním plánem sociálních služeb na území města Bruntál 2015 – 2017 představení, 
prostřednictvím manažerů, těchto pracovních skupin KPSS:  

 Děti, mládež a rodina;  

 Osoby v krizových situacích;  

 Etnické menšiny.  
      (manažeři PS Senioři a OZP – představení dle Plánu práce komise soc.a prev.krim. –  
      červen 2015) 

 Další jednání komise: 15.4.2015 – hodnocení žádostí o dotaci v oblasti 
sociální, 20.4.2015 – mimořádné zasedání komise – rozdělení finančních 
prostředků žadatelům o dotaci. 

http://fosanima3.webnode.cz/
http://socialnisluzby.mubruntal.cz/


 

                         

 Letáky, informační brožury, novinky o službě – výzva členům PS, jakožto zástupcům 
soc. a návazných služeb, žádost o to, aby mj. i na jednání pracovních skupin opět nosili 
letáčky a informační materiály o Vašich službách, neb je koordinátorka dává 
k dispozici zájemcům příchozím na MěÚ a rovněž jsou součástí informativních nástěnek na 
chodbě oddělení sociálních služeb MěÚ s cílem, aby se povědomí či informovanost občanů 
o sociálních službách postupně zvyšovalo i touto formou. 

 Vydán další Bulletiny: č.5 - věnovaný PS Děti, mládež a rodina; č.6, zabývající se PS 
Osoby v krizových situacích. 

Bc. Šíblová 
 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o. převzalo k 1.1.2015 Pečovatelskou 

službu. V současné době evidujeme 149 uživatelů, kterým poskytujeme pečovatelskou 
službu.  

 Co se týká pobytové služby, centrum má zcela naplněnou kapacitu a v současné době 
evidujeme 45 žádostí o službu. Čekací doba na umístění se pohybuje cca od 6 do 12 
měsíců.  

 19.3.2015 pořádáme Josefovskou zábavu, na květen připravujeme Den matek, jakmile se 
oteplí, budeme většinu akcí organizovat v zahradním areále centra. 

 V současné době je nefunkční výtah k přepravě uživatelů, výměna se plánuje až cca 
v červenci 2015. 

 Stále pracuje manažerský tým KPSS, který se v současné době zabývá hodnocením 
stávajícího KPSS za rok 2014; současně se pracuje na nové metodice monitoringu a 
evaluace  KPSS.  

 Nabízí možnost jednání PS v odpoledních hodinách, skupina se vyjádřila, že je to pro ně 
nevyhovující. 

 Dne 18.3.2015 se konal aktiv zástupců členských organizací Rady Moravskoslezského kraje 
v zasedací místnosti Města Bruntál. Aktiv řídil předseda krajské rady p. Milan Fabián. 
 

Informace z aktivu: 
 Výzva k přihlášení do soutěže aktivních kolektivů seniorů. 
 Připravuji se sportovní hry – kuželky, petang….7. -9,. července 2015 
 Zaměření jde k zajištění bezpečí seniorů Besip, násilí apod. 
 V říjnu  bude požádaná akce  Poznej svůj kraj ,proběhlo několik poznávacích zájezdů 

na Ostravsku (Ostrava, Petřkovice, Fulnek,  Nový Jičín - Tonak). 
 V roce 2015   v říjnu se plánuje poznávání  oblasti Frýdek-Místek – dojednává se 

možná exkurze do Hundai a do Nošovického pivovaru. Vždy jde o celodenní akci, kdy je 
zajištěno 1 teplé jídlo a doprava – svoz autobusem je dle vytypovaných stanic dopředu 
nastavená. 

 Přehlídka uměleckých dovedností seniorů z Klubů a jiných aktivit, nejen vystoupit, ale 
také získat možné kontakty pro vystoupení v našem městě.  

 Připravuje se akce Život bez barier ve dnech 16.- 18. 10.2015. 
 Havířov – město oceněno jako příznivé k seniorům.  
 Dále se připravuji  vícegenerační aktivity – senioři, školy… Besedy se studenty, rok 

2015 je 70 let od holocaustu. Téma: Holokaust a osvobození ČR  - besedy Frýdek 
Místek, Opava, Ostrava.  

 Proběhla volba nového zástupce územní rady seniorů v okrese Bruntál, zvolena byla 
Bc. Růžena Urbanová, která se představila a nastínila svoji vizi - co se připravuje 
v nebližší době, má již jisté zkušenosti, bude jistě dobrou reprezentantkou a zárukou 
organizovat  a aktivovat mladší seniory. 



 

                         

 Jednání byl přítomen také místostarosta p. Vladimír Jedlička, který slíbil pomoc a 
podporu novým aktivitám pro mladší seniory. 

 Bc. Urbanovou osobně pozveme na setkání naší Pracovní skupiny.  
 Publicita - byli jsme vyzváni, že pokud máme něco zajímavého ze svých aktivit, klubů 

apod., můžeme se prezentovat prostřednictvím čtvrtletníku, který vydává Ostrava  – 
Tip Senior nebo  v rámci celostátních novin Doba seniorů  - měsíčník. 

 Web stránky na noviny senior typ www.seniortip.cz. 
 Na stránky  krajské rady www.ms-seniors.cz. 
 Na podzim připravované rekreace Hotel Morava v Tatrách od 30.8 do 6.9.2015; jde o 5 

dní cena je 100 euro, doporučené cestovky pro seniory  CK West. 
 

Help-IN, o.p.s.,  Ivana Bittmanová 
 Kapacita pečovatelské služby je zcela naplněna, aby mohli uspokojit další zájemce 

potřebovali by nového pracovníka, na což nejsou v současné době finance.  Zájemce o PS 
odkazují na PS Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o. 

 Žádali o dotaci na polohovací lůžko, kterou, bohužel, nedostali.  
 Mají dobrou spolupráci s Domácí pečovatelskou službou Diakonie Rýmařov. 
 Nabízejí k zapůjčení polohovací vany s prodlouženou sprchovou hadicí pro imobilní klienty. 
 26.3.2015 pořádají Den otevřených dveří. 

 
Informace místostarosty p. V. Jedličky 
 V současné době vstupuje do popředí tzv. byznys se seniory. Vznikají nejrůznější 

stacionáře, hospice apod. a je zvýšený zájem o seskupování nemovitostí ve městě právě 
pro tyto účely. Soukromí podnikatelé mají zájem o zřízení domovů pro seniory, takže 
v tomto ohledu je počítat s případnou konkurencí.  Jeden projekt na zřízení domova pro 
seniory zkrachoval, nicméně zájemců je stále hodně. V Bruntále je spoustu objektů, které 
by mohly být smysluplně využity, např. Bruntál postrádá centrum pro aktivity napříč 
věkovými skupinami, tzv. spolkový dům. Jako vhodná budova se jeví bývalý Dům dětí na 
Dukelské ulici, který by byl jinak jen těžko prodejný. 

 Stále je aktuální projekt denního stacionáře, který rovněž ve městě chybí. Je nutné zjistit, 
zda by byl o tuto službu zájem, zamyslet se nad vhodnou lokalitou, výhledově připravit 
projekt, předběžně vyčíslit náklady apod. Nesmíme v tomto ohledu propásnou šanci, 
protože o zřízení podobných služeb mají zájem i ti, kteří chtějí této oblasti podnikat.  

Mgr. Májková: Sledují výzvy z ESF, konkrétně operační programy, ze kterých by mohly být 
čerpány finance na některé projekty z KPSS. Evropské dotace by mohly pomoct i při 
financování denního stacionáře.  
 
Ad 3/ Kompletace vyhodnocení plnění cílů a opatření KPSS za rok 2014 
 Téměř všechny strategické cíle stanovené v KPSS byly naplněny.  
 Zachování domácí ošetřovatelské péče (Mgr. Kolegarová) – nesplněno pro nedostatek 

personálu.  
 Zajištění kvalitních bytových jednotek – částečně splněno, bude se i nadále ve spolupráci 

s HS Bruntál řešit. 
 Zatím nejsou vyčísleny celkové finanční náklady, protože chybí podklady od PS ZP  
 Bc. Šíblová děkuje všem za spolupráci a součinnost. 
 
 
 

http://www.seniortip.cz/
http://www.ms-seniors.cz/


 

                         

Ad 4/ Senior taxi – informace místostarosty p. Vladimíra Jedličky 
 Město Bruntál dostalo nabídku na provozování služby senior taxi a jelikož o této službě 

uvažovalo už dříve, chce se tímto návrhem zabývat. 
 Dle návrhu by služba měla fungovat od 8 do 17 hodin, určena by byla seniorům cca od 60 

let, a to i imobilním (vozíčkářům). 
 Jednalo by se o dopravu v rámci Bruntálu, a to k lékaři, k návštěvám služeb, na aktivity 

apod., přičemž senior by platil za cestu 10 Kč a 30 Kč by hradilo město.  
 V první fázi je nutné zjistit, zda by mezi seniory byl o tuto službu zájem, proto je tento 

návrh předložen ke konzultaci právě na Pracovní skupině Senioři. 
 V případě, že by zájem o tuto službu byl, bylo by potřeba v tomto roce udělat přípravné 

kroky (výběrové řízení na výběr provozovatele, stanovení podmínek pro provozování služby 
– věk seniorů, frekvence jízd, evidence jízd ze strany taxi služby apod.) Uvedení služby do 
provozu by pak přicházelo v úvahu až v r. 2016. 

 Prvním krokem bude průzkum mezi seniory Bruntálu, abychom věděli, zda jim taková 
služba ve městě chybí. V. Jedlička se spojí s šéfredaktorkou Našeho domova a tiskovým 
mluvčím a zjistí co by se v této oblasti dalo udělat (např. anketa na webu města, anketa 
v rámci bezplatného vydání Našeho domova apod.) 

 Bude vhodné, aby malý průzkum mezi seniory udělala pí Staňková v Klubu seniorů. 
 
Bc. Šíblová: Byla na jednání v DPS na Zeyerově ulici a zdejší senioři se vyjádřili, že by 
podobnou službu přivítali.  
Mgr. Májková: S touto službou mají zkušenost především větší města, proto bude vhodné se 
zeptat na fungování služby někde, kde je služba již zaběhnuta, např. v Bohumíně. 
 
Ad 5/ Informace k Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál 

poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování registrovaných 
sociálních služeb na území města Bruntálu, včetně Kritérií pro hodnocení, 
stanovení výše dotace a kontrolu využití dotace pro oblast podpory 
registrovaných sociálních služeb na území města Bruntál. 

 Informace k Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál pro 
oblast sociální, včetně Kritérií pro hodnocení a stanovení výše dotace pro oblast 
sociální. 

 
     Informace Bc. Bradové 

Dne 6.2.2015 byla městu doručena částka 13 Sbírky zákonů, která obsahuje i zákon č. 
24/2015 Sb. Tím se zpětně od 1.1.2015 mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb, o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a to právě v oblasti poskytování dotací. Výsledkem 
tohoto jsou nové Programy a Kritéria: 

 pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál poskytovatelů sociálních 
služeb v oblasti podpory poskytování registrovaných sociálních služeb na území 
města Bruntál, 

 pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál pro oblast sociální. 
Vzhledem tedy k platnosti nového zákona č. 24/2015 Sb., kterým se se zpětnou účinností 
od 1.1.2015 mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je nezbytné podat žádost v souladu s novými 
Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál poskytovatelům sociálních 
služeb v oblasti podpory poskytování registrovaných sociálních služeb na území města 
Bruntálu (v oblasti sociální).  



 

                         

 
Vyhlášený program, včetně kritérií, formuláře žádosti a všech náležitých příloh, naleznete 
na webových stránkách města Bruntálu: 
http://www.mubruntal.cz/mestsky-urad-bruntal/ds-17790/p1=39776 
 
Vzhledem k žadateli již podaným žádostem, včetně příloh, v rámci vyhlášeného dotačního 
řízení Města Bruntál v oblasti registrovaných sociálních služeb na území města Bruntál 
v době od 1.12. 2014 do 14.12.2014 (v oblasti sociální, v době od 28.1.2015 do 
15.2.2015), doporučujeme podat pouze novou žádost (bez příloh) v souladu s nyní 
vyhlášeným programy. Lhůta pro podání žádosti je od 30.3.2015 do 8.4.2015. 
 
Vzhledem k novým podmínkám zmiňovaného programu, doporučujeme jeho pečlivé 
nastudování  tak, aby byly dodrženy všechny potřebné náležitosti. 
 
Vaše případné dotazy budou řešeny výhradně prostřednictvím e-mailové adresy 
dotace.socialnisluzby@mubruntal.cz. 
 

 S výše uvedeným úzce souvisí nynější důsledná kontrola Závěrečných zpráv                             
a závěrečného vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města Bruntálu jak v oblasti 
registrovaných sociálních služeb, tak v oblasti sociální.  

 Příjemce dotace musí dodržovat termíny vyúčtování dotace, což je uvedeno ve 
SMLOUVĚ o poskytnutí dotace, proto je odborem sociálních věcí, odd. soc. služeb 
vyžadováno striktní dodržování ze strany poskytovatele dotace. Ze strany poskytovatele 
dotace jsou zaznamenány časté nedostatky a s tím související výzvy k odstranění např.: 
Odbor sociálních věcí proto apeluje, aby žadatelé o dotaci pečlivě dodržovali závazné 
dokumenty související s poskytováním dotací z rozpočtu města Bruntálu (dokládali všechny 
dokumenty související nejen se žádostí o dotaci, ale i s jejím závěrečným vyúčtováním), 
neb mj. i Útvar interního auditu a kontroly provádí veřejnosprávní kontroly na místě ve 
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů.   
A jsou nyní řešeny i porušení rozpočtové kázně, vystavovány odvody a penále za porušení 
rozpočtové kázně. 

 
Mgr. Májková: Vzhledem k velké chybovosti v žádostech o dotace i při vyúčtování dotací 
plánuje  se setkání s poskytovateli, kteří jsou příjemci dotací, aby se rozebralo, co jim činí 
největší potíže.  
 
AD 6/ Uložené úkoly 
Č. 1/2015  Kontrola informací v elektronickém katalogu sociálních služeb - aktualizace,     
               doplnění  
                T: do 30.3.2015 + průběžně  Z: poskytovatelé sociálních služeb 
Č.2/2015   Zjistit potřebu  a možnost využití  taxi služby  u seniorů  
                 T: do příští porady                             Z: členové PS 
 
Příští setkání je plánováno na 28.4.2015  v 8.00 hod.                                                            
Zapsala manažerka skupiny: Bc. Jarmila Šíblová a Bc. Marcela Matúšů  
 
V Bruntále dne 23.3.2015 

http://www.mubruntal.cz/mestsky-urad-bruntal/ds-17790/p1=39776
mailto:dotace.socialnisluzby@mubruntal.cz

