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Město Kojetín 
komise rady m ěsta 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK5770/2019-VVŠK/Sta 
Spis č. 200/2019 
 

ZÁPIS 
ze zasedání komise Rady m ěsta Kojetína, 
konaného dne 7. kv ětna 2019, ve 14:30 hodin, v kancelá ři dve ře č. 2, MěÚ 
Kojetín, Masarykovo nám ěstí 20, Kojetín 

Na zasedání komise rady města bylo dle presenční listiny: 
 
přítomno   5 členů 
omluven  1 člen 
neomluven  0 členů 
 
1. Zahájení 
Zasedání bylo zahájeno předsedkyní komise. Na základě počtu přítomných členů 
předsedkyně sdělila, že komise je usnášení schopná a představila program jednání.  
 
2. Další činnost komise 
Zúčastnění členové komise byli informování předsedkyní komise o zahájení střednědobého 
plánování sociálních služeb Statutárním městem Přerov na celém jeho území obce 
s rozšířenou působností, tedy i na území města Kojetína. Mgr. et Mgr. Hrubou, vedoucí 
oddělení sociálních služeb a bydlení, bylo zasláno sdělení s nabídkou začlenění cílů a 
opatření v oblasti sociálních služeb města Kojetína do jimi připravovaného dokumentu. Tato 
skutečnost byla koordinátorkou KPSS konzultována s Ing. Foldynovou, zástupkyní ředitele 
spol. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., která pro Olomoucký kraj poskytuje 
metodickou podporu při tvorbě komunitních plánů. Ing. Foltýnovou bylo sděleno, že 
zpracování komunitního plánu pro území Kojetína se jeví jako nadbytečné, jelikož podstatné 
informace za území města Kojetína budou zahrnuty v komunitním plánu sociálních služeb 
pro ORP Přerov. Ing. Foldynovou jako metodičkou v oblasti plánování sociálních služeb bylo 
doporučeno tvorbu komunitního plánu pro území města Kojetína ukončit a soustředit se na 
spolupráci při tvorbě komunitního plánu pro území ORP. Vzhledem k tomu, že v současné 
době je na území Kojetína poskytována dostatečná nabídka sociálních služeb a žádná nová 
sociální služba není zjištěna jako potřebná, spolupráce s městem Přerovem se jeví jako 
snazší, a především finančně výhodnější.  
Výše uvedené bylo předsedkyní komise a koordinátorkou KPSS projednáno s vedením 
města, které rozhodlo, že radě města bude předloženo k projednání dne 21.5.2019 zrušení 
Komise pro komunitní plánování.  
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3. Spolupráce s MM P řerova 
Město Přerov se nachází v přípravné fázi plánování sociálních služeb na území ORP a 
aktuálně se zabývá zadáním zpracování analytické části dokumentu, o dalších procesních 
záležitostech spojených s přípravou plánu bude Město Kojetín informovat. 
 
4. Závěr 
Po projednání všech bodů programu ukončila předsedkyně komise v 15.30 hodin zasedání a 
společně s koordinátorkou KPSS všem zúčastněným poděkovaly za dosavadní spolupráci. 
 
 
 
 
Mgr. Eva Pěchová 
předsedkyně komise 
 
 
Zápis provedla Alice Stavová 
V Kojetíně 7.5.2019 


