Zápis ze schůzky č. 1/ 2015 pracovní skupiny
„OSOBY V KRIZOVÝCH SITUACÍCH“ (zkratka OKS)
konané dne 17. 3. 2015
Přítomni: Bc. Vendula Bradová, Bc. Kateřina Hymonová, Bc. Dana Matějková, Věra
Štěpaníková, Bc. Marta Juřenová, DiS., Bc. Miloslava Sokolová, Mgr. Tereza Raabová, Barbora
Gavendová, Dana Štuková, Mgr. Pavla Sohrová
Omluveni: Mgr. Jana Hančilová, Zuzana Hazan, Bc. Věra Puková
Host: Rozálie Zlámalová
Místo konání: Městský úřad Bruntál
Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod jednání, schválení hosta
Přijetí nového člena PS
Volba nového manažera PS
Informace z organizací

Ad 1) Úvod jednání, schválení hosta
Manažerka PS přivítala všechny přítomné. Všichni účastníci souhlasili s účasti hosta paní
Rozálie Zlámalové.
Ad 2) Přijetí nového člena PS
Přítomni členové schválili hlasováním členství koordinátorky prevence kriminality Mgr. Terezy
Raabové, která bude zastupovat zadavatele MěÚ Bruntál. Povede také tým pro úkol drogové
prevence (hlasování: počet hlasujících 9, pro 9, proti 0, zdržel se 0).
Ad 3) Volba nového manažera PS
Odstupující manažerka M. Sokolová poděkovala členům za spolupráci.Volbu nového manažera
vedla Bc. Bradová. Před jednáním byly přijaty dva návrhy na manažera emailem: od Mgr.
Hančilové – návrh na B. Gavendovou, od Z. Hazan – návrh na B. Gavendovou.
Po zopakování pravidel pro volbu manažera proběhla samotná volba. Z přítomných se
přihlásila jedna kandidátka Barbora Gavendová, která stručně odůvodnila svou kandidaturu.
Volba proběhla dle organizačního a jednacího řádu tajně, prostřednictvím hlasovacích lístků.
Ve volbě byla zvolena Barbora Gavendová, zastupující Slezskou diakonie, azylový dům pro
muže BETHEL Bruntál (hlasování: počet hlasujících: 9, pro 9, proti 0, zdržel se 0).
Ad 4) Informace z organizací
Koordinátorka KPSS Bc. V. Bradová:
- 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.:
formální chyby (překlepy) – např. i ve výši částky poskytnuté dotace,
špatné zaúčtování – rozpoložkování poskytnuté dotace,
nedoložení všech požadovaných příloh – např. kopie dokumentů prezentujících projekt,
nedostatečná nebo nízká propagace poskytovatele dotace,
nesoulad údajů deklarovaných v žádostí o dotaci se závěrečným vyúčtováním,
nepřehledně předložené faktury či pokladní výdajové lístky, atd.

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.

-

-





-

-

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 od 15 hod, zasedací
místnost RM - 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)
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 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.
Vydány další Bulletiny: č. 5 - věnovaný PS Děti, mládež a rodina; č. 6 zabývající se
PS Osoby v krizových situacích.

Protidrogová koordinátorka Mgr. Pavla Sohrová
 V druhém testovacím období nebyl o testování na žloutenku zájem
 Zahájeno jednání o zpracování analýzy drogové problematiky v Bruntále s organizací
Podané ruce
 V druhé polovině letošního roku bude tým zpracovávat plán protidrogové politiky na
další období
LIGA
 2.4.2015 se koná tradiční akce DEN ROMŮ v Hailendu
 18. nebo 26. 4. 2015 akce pro obyvatele Dlouhé – úklid + akce v Hailendu
FOD
 Došlo k navýšení úvazku sociálního pracovníka v AMT centru
 Stěhování pobočky do nových prostor na Partyzánské ul. Zatím pozastaveno
Slezská diakonie, TIMOTEI
 V DPC převis zájemců (zvažován přesun kapacity ze ZDVOP ve prospěch DPC)
 Podána žádost na financování letošního fotbalového turnaje

Slezská diakonie, BETHEL
 nově realizuje preventivně informační program – zaměřen na gamblerství, bydlení,
zaměstnanost
 změna názvu z Hygienický filtr na Veřejná koupelna
APERKOM
 Stěhovací servis se rozbíhá, proběhly stěhovací akce, např. Městská knihovna, SVČ
Zapsala: M. Sokolová, 2.4.2015

