
Realizační skupina KPSS 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

8/2017 

                   Datum: 16. 8. 2017  

 

Přítomni:  

Mgr. Klára Komínková, Mgr. Věra Lungová, Bc. Jana Novotná, Margita Procházková, BA,  

Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA 

 

Projednáno: 

1. Informace od vedoucího sociálního odboru, Mgr. Jaroslava Řihánka, MBA 

1.1 Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

 azylový dům – v roce 2018 bude fungovat ve stávající podobě, garance financování (MPSV, 

Město Kyjov) 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – změna místa poskytování sociální služby na 

adresu Palackého 67/7, Kyjov; realizační skupina KPSS nemá proti přesunu námitek, tzn. 

souhlasí se změnou místa poskytování sociální služby 

 pečovatelská služba, osobní asistence, středisko osobní hygieny – jednání o rozšíření 

spolupráce týkající se bezbariérové dopravy seniorů a možnosti využití střediska osobní 

hygieny na celé ORP Kyjov (prozatím v roce 2018); realizační skupina KPSS nemá námitek, 

tzn. souhlasí a doporučuje rozšíření spolupráce 

1.2 Financování Minimální sítě sociálních služeb v ORP Kyjov v roce 2018 

 Jsou navrženy 2 modely financování. Doporučení vydá Sociální a zdravotní komise RM Kyjova. 

1.3 Dotace z rozpočtu města Kyjova v roce 2018 

 Diskuze ohledně dokumentů „Zásady poskytování dotací z rozpočtu města“, „Dotační program 

na podporu Minimální sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

Kyjov“, „Dotační program na podporu návazných služeb v sociální oblasti“.  

Úkol: Mgr. V. Lungová zapracuje navržené připomínky do výše uvedených dokumentů 

a zašle je členům realizační skupiny KPSS k případnému doplnění.  

Finální podobu zašle vedoucímu sociálního odboru, Mgr. Jaroslavu Řihánkovi, MBA. 

 

2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 (SPRSS) 

• Diskuze ohledně priorit a opatření I. pracovní skupiny.  

Opatření 1.1 – předány informace o aktuální situaci. Krok Kyjov, z.ú. by měl dodat doplněnou 

tabulku. Mgr. V. Lungová již urgovala. 

Úkol: Priorita 3 – Mgr. J. Řihánek, MBA dodá vedoucí I. pracovní skupiny, Mgr. V. 

Lungové, informace o aktuálním stavu ubytovacích kapacit pro nízkopříjmové 

skupiny obyvatel ve městě Kyjově. 

Opatření 3.1 bude vypracováno v obecné rovině. 

• Priority a opatření II. pracovní skupiny od minulého setkání beze změny. 

• Diskuze ohledně priorit a opatření III. pracovní skupiny.  

V jednání byla možnost doplnit opatření 1.1 a 2.2. Vzhledem k tomu, že nebyly zaslány  

 



jakékoliv připomínky, doplnění od kteréhokoliv člena III. pracovní skupiny, zůstává návrh 

v původní obecnější podobě. 

 

• Dojde k posunu v harmonogramu tvorby SPRSS. Finální verze návrhu SPRSS by měla být 

hotova v průběhu září, připomínkovací řízení a vypořádání a zapracování připomínek bude 

zkráceno. 

 

3. Sociální a zdravotní komisí Rady města Kyjova dne 11. 7. 2017 byl schválen Jednací 

řád pracovních skupin a realizační skupiny KPSS Kyjovska 

 

4. Termín příštího setkání realizační skupiny: pátek 1. 9. 2017 od 9:00 hod.  

Program setkání:  

1. Projednání podoby SPRSS na další období, zadání úkolů. 

2. Dohodnutí termínů a programu setkání pracovních skupin (2. polovina září 2017). 

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková  


