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Zápis z jednání Řídící skupiny 

 
 
Datum a místo konání:  21.11.2016, 16:00 hodin, Zasedací místnost MěÚ Kojetín  
 
Přítomni:   Mgr. Bc. Blanka Laboňová (CSS Kojetín), Bc. Alice Přehnalová (koordinátorka 

KPSS), MUDr., Jana Krejsová (uživatelka SS), Helena Gračková (Charita 
Kojetín), Jana Palmašová (členka RM,) Mgr. Eva Pěchová (členka RM), Michaela 
Tejchmanová (dohoda o provedení práce - uživatelka SS) 

Nepřítomni:  Lenka Vargová (uživatelka SS)  
 
 
Program:  

 
1) Projednání došlých připomínek k návrhu 3. komunitního plánu sociálních služeb města 

Kojetína na období let2016-2019 
2) Zapracování připomínek 
3) Schválení 3. komunitního plánu sociálních služeb 
4) Předložení 3. komunitního plánu k projednání RM a ZM 
5) Různé  

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

1) Projednání došlých připomínek k návrhu 3. komunitního plánu sociálních služeb 
města Kojetína na období let 2016-2019 
 

Po vzájemné diskusi bylo odsouhlaseno v úvodu dokumentu umístění motta a na jeho konci 
poděkování. Po projednání připomínek bylo dohodnuto v kapitole Přehled finančních toků 
poskytovatelů ponechat pouze souhrnnou tabulku zdrojů financování sociálních služeb ve městě 
Kojetíně. Tabulky zdrojů jednotlivých poskytovatelů budou součástí Finanční analýzy v letech 
2012-2015. Dále v kapitole Dotazníkové šetření v tabulce chybějící služby upravit domov důchodců 
na domov pro seniory.    

 
2) Zapracování připomínek 

 
Po odsouhlasení všemi členy komise byly výše uvedené připomínky zapracovány v novém 
komunitním plánu.  
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3) Schválení 3. komunitního plánu sociálních služeb 
 

Po projednání a zapracování jednotlivých připomínek nového komunitního plánu sociálních služeb 
byl všemi přítomnými členy komise 3. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období 
let 2017 – 2019 odsouhlasen.  

 
4) Předložení 3. komunitního plánu k projednání RM a ZM 

 
3. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2017-2019 bude v měsíci prosinci 
2016 předložen radě a zastupitelstvu města ke schválení.   
 

5) Různé  
 

Koordinátorka informovala přítomné členy ohledně zpracování monitorovací zprávy naplňování 
opatření 2. komunitního plánu za rok 2016. Schválenou monitorovací zprávu zastupitelstvem města 
je nutné zaslat na KÚOK do 31.1.2017. S poskytovateli sociálních služeb, jejichž opatření jsou 
součástí 2. komunitního plánu, bylo tedy již dohodnuto doplnění aktuálními údaji a jejich zaslání 
koordinátorce do pondělí 2.1.2017. Poté bude nutné monitorovací zprávu odsouhlasit členy komise 
a materiál předložit k projednání radě města a ke schválení zastupitelstvu města v lednu 2017. 
Předběžně bylo se členy komise dohodnuto setkání ke schválení monitorovací zprávy na úterý 
3.1.2017. V případě neúčasti více členů bylo odsouhlaseno schválení zprávy elektronicky.   
 
 
 
 
 
 
 

 
Jednání komise bylo ukončeno v 18.00 hodin.   
 
V Kojetíně dne 21. listopadu 2016  
 
Zapsala: Bc. Alice Přehnalová      Schválila: Mgr. Eva Pěchová 


