
  Koordinační – řídící skupina 
                 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                            Číslo zápisu: 1/2012 
                         Datum: 24. 1. 2012  
 
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost nad sociálním odborem 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Členové KS –ŘS se domluvili na dalším postupu v KPSS – tvorba nového Plánu 

• budou probíhat setkání PS, následně budou informace přeneseny do KS – 

ŘS  

• koordinátorka informovala přítomné o tom, že byl schválen projekt Rozvoj 

sociálních služeb na Kyjovsku, II. etapa – harmonogram na rok 2012 bude 

součástí zápisu  

• koordinátorka sdělila, že je nutné znovu v RM schválit nové složení KS-ŘS, 

členem již nebude osoba na pozici finančního (projektového) manažera 

projektu -  bude hostem setkání, když bude potřeba 

 

2. Koordinátorka informovala o Smlouvě o spolupráci s JMK(pro ORP Kyjov 

75 000Kč) a o aktivitách v následujících měsících  

• v únoru by měla schválit rada a zastupitelstvo JMK, na začátku března se 

dostane podepsaná smlouva k nám, následně bude schvalována v RM a ZM 

Kyjova 

• informace pro poskytovatele a zadavatele – v měsíci červnu bude v rámci 

JMK probíhat analýza sítě sociálních služeb– analýza zadavatelů - dotazy 

na celkové financování – kolik dávají obce na sociální oblast, kolik přímo na 

sociální služby, p.o. – jak se rozděluje objem peněz apod. 

• 13. března – vzdělávání KPSS v kostce – jen pro toho, koho potřebujeme 

rychle vzdělat – byl doporučen asistent koordinátora KPSS 

 

3. Nemocnice Kyjov – záměr zaregistrovat si sociální službu (§ 52 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách – Sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče) – Metodický pokyn ministerstva 

zdravotnictví byl členům skupiny rozeslán 

• Ing. Letocha upozornil, že informace v metodickém pokynu jsou zastaralé 

a neplatné, je potřeba použít reálné částky 

• koordinátorka uvedla, že je u nové služby potřeba 20%celkových 

provozních nákladů spoluúčasti obce na financování – předběžné informace 

z Nemocnice - za lůžko 2500/den a jde o 12 lůžek (30.000Kč/den, 

10,950.000Kč/rok – město Kyjov 2,190.000Kč) 



• členové se shodli na tom, že vytvoření „sociálních lůžek“ je potřeba, je 

nutné, aby zástupci nemocnice dodaly úplné informace, potřebné 

posouzení, zda bude záměr do komunitního plánu zařazen či nikoliv 

• koordinátorka bude vyžadovat po zástupcích Nemocnice dodání písemné 

žádosti o zařazení do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 

Kyjovsku, doplnění tabulky KPSS – včetně nákladů, zjištěné potřebnosti, 

ochotu okolních obcí, podílet se na financování služby  

• následně se bude tento záměr řešit na KS – ŘS i se zástupci Nemocnice 

  

4. MUDr. Kliment informoval o záměru vytvořit sociálně psychiatrické centrum (a to 

na úrovni Kyjovsko-Veselsko-Hodonínsko): 

• zřejmě bude založena NO 

• je vypracován projekt 

• momentálně se hledají vhodné prostory 

 

Další setkání – bude upřesněno dle setkání pracovních skupin a výstupů z nich 

 

Zapsala: Bc. Jana Jakubíčková 


