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Zápis ze schůzky č.3/2015 pracovní skupiny 
 „Osoby se zdravotním postižením“ 

ze dne 22. dubna 2015 

 

 
Přítomni: Skulinová Renáta, Turčová Petra (zástup za paní L. Hrabáčkovou), Kaiser Vlastimil, Holčapek 

Jakub (zástup za paní M. Kovářovou), Krupa Radek, Bc. Kučerová Petra, Mgr. Vaňková 
Lena, Bc. Monika Medková, Kmínková Ivana, Pavelková Jana, Pavlitová Zdena, Ing. Aleš 

Šupina, Tesařová Miluše, Tomanová Zuzana, Bc. Jaroslava Toporská, Bc. Vendula 
Bradová, Mgr. Bc. Ivana Májková, Bc. Leona Ďuricová 

Omluveni: Mgr. Pavla Sohrová, Zlámalová Rozálie, Sklářová Zuzana, Mičulková Irena, Bc. Urbanová 

Růžena, Pata Jaroslav  
Čas konání: 13.00 – 15:00 hod  

Místo konání: Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, zasedací místnost č. 142  
 

 
PROGRAM 
 

1. Uvítání, schválení minulého zápisu z 24.2. 2015  
2. Informace koordinátorky KPSS  

3. Projednání naplňování schváleného KPSS na období 2015-2017, cíl 2. Zvýšení zájmu 
zaměstnavatelů o zaměstnávání osob se ZP, opatření 2.1 Setkávání zaměstnavatelů, 

poskytovatelů sociálních služeb, zástupců ÚP a města Bruntál za účelem zvýšení zájmu o 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

4. Projednání naplňování schváleného KPSS na období 2015-2017, cíl 3. Mapování bariér ve městě 
Bruntál, opatření 3.1 Mapování technických a komunikačních ve městě Bruntál  

5. Diskuze  

6. Závěr  

 
 

Ad 1/ Uvítání, schválení minulého zápisu z 24.2. 2015 
Schůzku zahájila a uvítala přítomné manažerka pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením p. 

Medková. Přečetla zápis z 24.2., zápis byl schválen, všem byl doručen.  

 
AD 2/ Informace koordinátorky KPSS Bc. V. Bradové: 

 
1. Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál poskytovatelům 

sociálních služeb v oblasti podpory poskytování registrovaných sociálních služeb na 

území města Bruntálu – 2015: 

- Komisi bylo předloženo celkem 19 žádostí, které Městský úřad Bruntál, odbor sociálních věcí, 

obdržel v rámci vyhlášeného Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál 

poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování registrovaných sociálních služeb 

na území města Bruntálu – 2015. 

- Komise konstatovala dodržení všech podmínek vyhlášeného dotačního řízení u 19 obdržených 

žádostí. Komise konstatovala správnost formálních kritérií. 

2. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál pro oblast sociální: 

- Komisi bylo předloženo celkem 36 žádostí, které Městský úřad Bruntál, odbor sociálních věcí, 

obdržel v rámci vyhlášeného Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál pro 

oblast sociální. Komise konstatovala dodržení všech podmínek vyhlášeného dotačního řízení u 

36 obdržených žádostí. Komise konstatovala správnost formálních kritérií.  
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- V rámci hodnocení specifických kritérií nedosáhly 3 žádosti minimálně 50% maximálního počtu 

bodů pro danou oblast podpory aktivit. 

 

3. 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. 

4. 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. 
5. Komise sociální a prevence kriminality - 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: duben 2015 – hodnocení žádostí o dotaci v oblasti sociální, rozdělení fin. 
prostředků; květen 2015 – zhodnocení žádostí o dotaci a návrh fin. prostředků v rámci 

PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRUNTÁL PRO OBLAST SOCIÁLNÍ  - 
Dotační řízení pro okruh C) programu: Prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Termín pro podání 

žádosti: od 4. 5. 2015 do 15. 5. 2015. 

Další – červnové setkání komise sociální a prevence kriminality – v rámci KPSS představení 
prostřednictvím manažerů Pracovní skupiny Senioři a Osoby se zdravotním postižením. 

 
 

6. 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. 

7. Vydán další informační Bulletin: č.5 - věnovaný PS Děti, mládež a rodina – předán členům 
skupiny. 

8. Práce v manažerském týmu KPSS – tvorba metodik monitoringu a evaluace KPSS: 

http://socialnisluzby.mubruntal.cz/
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Cílem metodiky monitoringu a evaluace je seznámit s významem, způsoby a postupy evaluace a 
monitoringu v jednotlivých fázích přípravy a naplňování komunitního plánu.        

      Metodika je určena všem, kteří se podílejí na hodnocení komunitního plánu (členům manažerského  

      týmu, členům pracovních skupin, zadavateli, uživatelům, členům monitorovacího týmu). 
      Vyhodnocování = evaluace je plánovaný proces, který je realizován na základě předchozího  

      monitoringu. 
9. PS OKS z osobních důvodů (těhotenství) odstoupila manažerka PS. PS si zvolila novou 

manažerku paní Gavendovou Barboru. 
10.  Setkání s žadateli o dotaci na MěÚ Bruntál – 22.6.2015, pozvánka bude včas rozeslána, 

setkání bude sloužit k předání informací k dotačním programům, upozornění na formální 

nedostatky v žádostech a závěrečném vyúčtování. 
 

Informace Mgr. Bc. Ivany Májkové – vedoucí Odboru soc. věcí Města Bruntál: 
P. Májková seznámila PS s tím, že v proběhlo 20.4. první setkání mezi poskytovateli sociálních služeb                

a manažery projektu Lokálního Partnerství v rámci koordinovaného přístupu Agentury pro sociální 

začleňování. V současné době nastaly změny v ASZ, byl odvolán ředitel ASZ. Z toho důvodu není možné 
podepsat memorandum o spolupráci Města Bruntál a ASZ. 

Je potřeby zřídit PS Projekty a implementace. Jejími členy by měli být zástupci ASZ, Města Bruntál, 
nejvýznamnější předkladatelé projektů - tzv. garanti PS, zástupci odborů Města Bruntál, kterých by se 

jednotlivé oblasti koordinovaného přístupu týkaly, např. Odbor finanční a SMKRM. V rámci alokace 
finančních prostředků z ESF mohou poskytovatelé předkládat své projektové záměry v sociální oblasti v 

souladu s KPSS 2015-2017. V případě jiných projektových záměrů se bude rozhodovat o podpoře, 

zejména pokud půjde o vznik nových sociálních služeb, kdy v KPSS máme vyjádřenu podporu pouze 
vzniku Denního centra pro seniory. 

Dále nás informovala, že do r. 2018 MÚ Bruntál musí dokladovat kraji potřebnost sociálních služeb                 
a s tím souvisí také závazek financování těchto služeb. 

 

P. Medková doplnila kompletní informace o průběhu schůzky k Lokálnímu partnerství  
 smysl spočívá v  přípravě výzev ušitých na míru oblasti Bruntál 

 podáním projektových záměrů připravit alokaci finančních prostředků pro tuto oblast 

 byl schváleno na 1. schůzce Jednací řád Lokálního partnerství 

 bylo ustanoveno 5 PS – školství, zaměstnanost, bydlení, zdraví, volný čas  

 je zapotřebí do 24.4. nahlásit p. Zlámalové Rozálii zájem pracovat v PS 

 p. Medková rozešle e-mailem potřebné dokumenty – jednací řád LP, formulář projektového 

záměru, doprovodný dopis 

 
  

AD 3/ Projednání naplňování schváleného KPSS na období 2015-2017, cíl 2. Zvýšení zájmu 
zaměstnavatelů o zaměstnávání osob se ZP, opatření 2.1 Setkávání zaměstnavatelů, 

poskytovatelů sociálních služeb, zástupců ÚP a města Bruntál za účelem zvýšení zájmu 

o zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
p. A. Šupina informoval o plnění opatření 2.1: 

 byl podán projekt na MÚ Bruntál 

 seznámil s přípravnou fází 

 na PS byl dohodnut tým pro spolupráci – zástupci organizací zabývající se zaměstnáváním 

osob se ZP (CZP, Rút, Zelená dílna, Fosanima, MÚ Bruntál) 
P. Tomanová podala informace o projektu, který nám může být inspirací. 

P. Kmínková podala podnět k zaměstnávání pečujících osob. 

P. Májková vznesla dotaz na spolupráci v rámci projektu. 
 

 
Ad 4/ Projednání naplňování schváleného KPSS na období 2015-2017, cíl 3. Mapování 

bariér ve městě Bruntál, opatření 3.1 Mapování technických a komunikačních ve městě 
Bruntál 
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p. A. Šupina informoval o plnění opatření 3.1: 
 byl podán projekt na MÚ Bruntál 

 seznámil s přípravnou fází 

 na PS byl dohodnut tým pro spolupráci: 

◦ kompletace dotazníku pro sběr dat p. Šupina, p. Tomanová 

◦ distribuce dotazníků na sběrná místa a zpět p. Šupina, na web MÚ zástupce MÚ Bruntál 

◦ administrativa p.Tesařová, p. Mičulková, p. Urbanová 
 

 

Ad 5/ Diskuze  
P. Kučerová nás informovala o vydávání Euroklíčů: 

 vydává sociální odbor MÚ na základě vyplněného dotazníku 

 dokládá se průkaz ZTP, ZTP/P nebo čestné prohlášení o znevýhodnění 

 je určen pro občany města Bruntálu 

 současně s euroklíčem občan obdrží také seznam míst, kde je možné euroklíč použít 

Dále nás informovala o alarmech pro seniory, projekt prevence kriminality, vyzvedává se opět na 
sociálním odboru MÚ Bruntál, je volně k dispozici, je určen pro osoby ohrožené násilím.  

 

Ad 7/Závěr 
Závěrem vyplynuly následující úkoly: 

 p. Medková rozešle e-mailem potřebné dokumenty – jednací řád LP, formulář projektového 

záměru, doprovodný dopis 
 termín další schůzky bude pravděpodobně koncem května 

 

 
 

 

 
 

Zápis provedla: Bc. Medková Monika                       V Bruntále dne 29.dubna 2015 

 


