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Zápis z jednání Řídící skupiny 

 
 
Datum a místo konání:  20.6.2016, 16:00 hodin, Víceúčelová klubovna CSS Kojetín  
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín), Bc. Alice Přehnalová (koordinátorka 

KPSS), MUDr., Jana Krejsová (uživatelka SS), Mgr. Eva Pěchová (členka RM), 
Lenka Vargová (uživatelka SS), Helena Gračková (Charita Kojetín) 

Nepřítomni:  Jana Palmašová (členka RM) 
Hosté: Jan Krejsa, Petra Skřipcová 
 
 
Program:  

 
1) Informace předsedy Osadního výboru Popůvky  
2) Informace předsedkyně Osadního výboru Kovalovice 
3) Vyhodnocení průběžného plnění jednotlivých opatření komunitního plánu 
4) Tvorba jednotlivých opatření komunitního plánu 
5) Různé   

 
Jednání zahájila předsedkyně řídící skupiny (dále jen ŘS) Mgr. Eva Pěchová přivítáním 
přítomných. Na základě počtu přítomných členů sdělila, že komise je usnášení schopná a 
představila program jednání. 
 

1) Informace předsedy Osadního výboru Popůvky 
 

Věkový průměr obyvatel obce klesá. Hřiště s herními prvky je využíváno nejen občany Popůvek, 
ale také Kojetína a Kovalovic. Pro obyvatele obce jsou vytvářeny sdružením Sousedská beseda 
nové aktivity, dosavadní činnost pro aktivizaci obyvatel všech věkových skupin je rozšiřována. Po 
několika letech snahy o nový chodník, se podařilo vyjednat s Městem Kojetín jeho vybudování. 
Chybí souhlas dvou vlastníků pozemků. V kulturním domě je nutná rekonstrukce sociálního 
zařízení. Obchod v obci není žádný. Sociální služby jsou poskytovány v obci Centrem sociálních 
služeb Kojetín. Pro obyvatele obce by bylo vhodné uspořádat akci v kulturním domě pro zvýšení 
informovanosti o sociálních službách v průběhu měsíce října a listopadu 2016. 
 

2) Informace zástupce Osadního výboru Kovalovice 
 

Již 5. rok se v obci pravidelně koná dětský den, který je pořádán 6 obyvateli Kovalovic. Letos byla 
účast na této akci 80 dětí z obce a okolí. Problémy v obci jsou pouze s romskými dětmi, které ničí 
lavičky v zámecké zahradě a dělají nepořádek, bylo by vhodné ze strany MěP uskutečňovat častější 
kontroly. Dvakrát v týdnu do obce přijede pojízdná prodejna, 1x měsíčně ordinuje v obecní 
knihovně lékař. Sociální služby jsou poskytovány Centrem sociálních služeb Kojetín. Bylo by 
vhodné umístění druhé informační tabule u zastávky, pro zvýšení informovanosti obyvatel obce.  
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3) Vyhodnocení průběžného plnění jednotlivých opatření komunitního plánu 
 
Všemi zúčastněnými členy ŘS bylo odsouhlaseno plnění opatření 2. komunitního plánu, mimo 
opatření Charity kojetín ke vzniku terénních a pobytových odlehčovacích služeb. Důvodem jejich 
neplnění je nedostatek finančních prostředků. 
 

4) Tvorba jednotlivých opatření komunitního plánu 
 
Na základě vyhodnocení dotazníkové šetření a zjištěných potřeb uživatelů sociálních služeb 
přítomní členové projednávali konkrétní opatření dalšího komunitního plánu. Opatření týkající se 
jednotlivých zařízení budou konzultována s vedoucími zařízení, ke kterým se vztahují daná 
opatření. Zpracování opatření vztahujících se k poskytovatelům sociálních služeb se sídlem mimo 
Kojetín bude projednáno na dalších setkáních ŘS, a to na základě doplňujících informací 
přizvaných zástupců těchto organizací poskytujících sociální služby v Kojetíně. Zpracovaná 
opatření budou předložena na jednání rady města dne 14.9.2016 a zastupitelstva města konaného 
dne 27.9.2016. V tomto období budou jednotlivá opatření připomínkovaná také veřejností 
prostřednictvím zveřejnění na webových stránkách města a v Kojetínském zpravodaji.  

 
 

5) Různé  
 

V dalším bodu jednání bylo dohodnuto zpracování přehledu finančních zdrojů poskytovateli 
sociálních služeb za období let 2012 – 2015, a to do 31.8.2016. Tabulka pro doplnění finančních 
zdrojů bude zaslána ředitelkám zařízení koordinátorkou KPSS v co nejkratším termínu.  
 
Přítomnými členy ŘS bylo dohodnuto na červencové jednání řídící skupiny přizvat zástupce 
organizace Kappa-Help Přerov, na srpnové jednání ŘS budou přizváni zástupci organizace Člověk 
v tísni Přerov. Obě organizace poskytují na území města Kojetína terénní služby. Jejich pozváním 
byla pověřena koordinátorka A.. Přehnalová.   
 

Další setkání členů řídící skupiny bylo dohodnuto na pondělí 18. července 2016 od 15.30 hodin.  
 
Jednání komise bylo ukončeno v 18 hodin.   
 
 
V Kojetíně dne 20. června 2016  
 
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 
 


