
 

 
 Projekt „Společné plánování udržitelné sítě sociálních 
 služeb v Ostravě“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590 
 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 
 programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu SMO.                                                                                                                                      

ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ 

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

 

DATUM:   14. 9. 2018; 9:00 – 12:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ:  Nová radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava 

 

PROGRAM 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava – aktuality k projektu 

3. Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR 

4. Prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva statutárního města 

Ostravy na období 2017-2040  

5. Různé (změny v dotačním řízení na rok 2019, výjezdní jednání MT, informace 

k 5. KP) 

 

1. Informace z pracovních skupin 

Manažeři jednotlivých pracovních skupin informovali o aktuálních tématech či řešené 

problematice v jednotlivých pracovních skupinách. 

2. Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava – aktuality k projektu 

Projekt je v realizační fázi - příprava Akčního plánu koncepce sociálního bydlení statutárního 

města Ostravy, který vznikne do 3/2019. Je tvořen Pracovní skupinou sociálního bydlení, 

která má 27 členů schválených Radou města Ostravy, předsedou je náměstek primátora, 

dalšími členy jsou např. zaměstnanci magistrátu, městských obvodů, ÚP ČR, neziskových 

organizací, soukromého vlastníka bytového fondu, MPSV. Podkladem pro tvorbu akčního 

plánu jsou: materiály získané v rámci členství v PS, setkávání zapojených obcí, evaluace, 

tematické workshopy, relevantní metodiky např. Metodika identifikace lokalit rezidenční 

segregace v obcích ČR, Demografická prognóza vývoje počtu a věkové struktury 
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obyvatelstva statutárního města Ostravy v období 2017-2040, pilotáž nastavených procesů 

a jejich vyhodnocení ad.  

K 1. 9. 2018 obsazeno 85 bytů (2 krizové byty a 83 sociálních bytů) přičemž cílem je mít 

obsazeno celkem 105 bytů. Úspěšnost = prodloužení nájemní smlouvy (=> hrazeno nájemné 

a služby + bezproblémové soužití v domě + spolupráce se sociálním pracovníkem). Aktuální 

úspěšnost 90% bydlících domácností. 

Kompletní prezentace Mgr. Marka Mikulce, Ph.D. je přílohou zápisu.   

3. Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR 

MPSV realizuje projekt „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti 

sociálních agend“, jehož součástí je i tvorba metodiky a její pilotní ověření. Jedná se 

o Metodiku identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR, která byla vytvořena 

Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, v čele s hlavním řešitelem prof. RNDr. Luďkem 

Sýkorou, Ph.D. Město Ostrava je zapojeno do pilotování metodiky. Prozatímní výstupy 

v Ostravě jsou: vytipovány lokality „vhodné/doporučené a nevhodné/nedoporučené“ 

pro sociální bydlení, označeny základní sídelní jednotky (Ostrava jich má 133), stanoven 

indikátor zachycující osoby ohrožené chudobou a sociálním vyloučení (příspěvek na živobytí, 

resp., společně posuzované osoby pro poskytnutí příspěvku na živobytí), počet obyvatel 

s vysokoškolským vzděláním.  

Kompletní prezentace Mgr. Marka Mikulce, Ph.D. je přílohou zápisu.   

4. Prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva statutárního města Ostravy 

na období 2017-2040  

Prognózu zpracoval tým RNDr. Tomáše Kučery, CSc., z Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy, Katedry demografie a geodemografie. Prognóza mimo jiné ve třech variantách 

uvádí možný vývoj počtu obyvatel na území města Ostravy do roku 2040, který má 

sestupnou tendenci, a to ve všech variantách. Nabízí pak možné nástroje, jak tendenci 

zmírnit: kombinace relativně vysoké plodnosti ostravských žen (kolem 1,7 dítěte na jednu 

ženu za celé její reprodukční období) a velmi vysokých migračních zisků (zhruba 500 osob 

ročně) doplněná o následnou reprodukci přistěhovalých žen. Zároveň za předpokladu ročně 

navýšit počet startovacích bytů o 300–400, ať již zrekonstruovaných nebo postavených 

a předaných novým nájemníkům, přednostně mladým rodinám. 

Celkový počet seniorů by sice měl vzrůst o méně než o jednu pětinu (17,4 %), ale 

nesrovnatelně rychle poroste počet starších seniorů. Například počet seniorů ve věku 

75 a více let se mezi lety 2016 a 2040 pravděpodobně zvýší o celou polovinu z 21,8 tis. 

na 33,3 tis. osob. Nejdynamičtěji však poroste skupina nejstarších občanů, osob ve věku 

85 a více let, kterých by v roce 2040 mělo být více než 11 tis. osob, což je více než 

dvojnásobek roku 2016, kdy bylo registrováno asi 5,3 tis. osob. Lidé ve věku 65+ mají nízkou 

migrační aktivitu, což vede k vysoké spolehlivosti v závěrech prognózy. 

Kompletní prognóza je přílohou zápisu. 

 



 

 
 Projekt „Společné plánování udržitelné sítě sociálních 
 služeb v Ostravě“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590 
 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 
 programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu SMO.                                                                                                                                      

5. Různé  

Změny v dotačním řízení na rok 2019 

Program a podmínky budou schvalovány dne 19. 9. 2018 Zastupitelstvem města Ostravy. 

Termín pro odevzdání žádostí je 22.10. - 2. 11. 2018. 

Povinnými přílohami jsou nově pro všechny žadatele: potvrzení o bezdlužnost od FÚ 

a OSSZ v originále, resp. ověřené kopii.  

Nově se staly uznatelným nákladem "stravenky" (finanční příspěvek zaměstnavatele 

na stravování zaměstnanců (včetně stravenek).  

Dokládání personálních změn bude podáváno souhrnně za určité časové období, proti 

dosavadní povinnosti do 30 dnů od vzniku/zániku pracovního poměru hlásit změny.  

Seminář pro žadatele o dotace na rok 2019 není plánovaný, žadatelé se mohou obracet 

na jednotlivé administrátory dotačních oblastí.  

Informace k aktivitám Nadačního fondu Paragram  

Nadační fond PARAGRAF ve spolupráci s Moravskoslezským deníkem připravili projekt 

zaměřený na právní poradenství potřebným občanům v novinových článcích. Každé úterý 

(začíná se 18. 9. 2018) bude publikován článek zaměřený na různé cílové skupiny a jejich 

problémy. Výtisky budou zdarma distribuovány do vytipovaných organizací. 

Výjezdní jednání MT 

Uskuteční se ve dnech 15. a 16. 11. 2018, v blízkém okolí (Beskydy/Jeseníky), doprava 

bude zajištěna. Hlavním tématem bude vzdělávání v oblasti Nové přístupy a metody 

v plánování, tvorba akčních plánů a jejich úspěšná implementace.  

Informace k 5. KP 

Stručný harmonogram finalizace dokumentu:  

- Září – jednání ZM 19. 9. 2018  

- Říjen – korektury a finalizace úvodních slov 

- Listopad – tisk materiálu 

- Prosinec - distribuce 

Finální odhad nákladů na realizaci 5. KP 

Údaje uvedeny 

v tis. Kč 

Stávající síť  

(údaje za rok 2017, 

neinvestiční náklady) 

Rozvoj služeb  

(průměr na 1 rok, 

neinvestiční náklady) 

Celkové náklady na zajištění sítě 

v každém roce realizace 2019-

2022 

Celkové náklady  1 481 332 267 246 1 748 578 100% 

Podíl SMO (PO, 

ÚMOb, dotace) 
 349 782 28 874 378 655     22% 
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Vyhodnocení roku 2017 v prvním obrázku děleno dle jednotlivých zdrojů financování sítě 

sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě. V druhém obrázku je uvedena bližší 

specifikace zdroje „SMO“ na příspěvky PO SMO, finance vložené do dotačního řízení 

a zapojení městských obvodů na financování sociálních služeb a aktivit.   

 

Organizační 

Manažeři PS byli informováni o nutnosti vést přehled udělených Souhlasů se zpracováním 

osobních údajů a jeho průběžným doplňováním v případě nových členů a hostů. Všechny 

originály souhlasu je nezbytné doručit projektové manažerce 

Pozvánka na jednání PS je zasílána s předstihem. Dále je nezbytné vždy do 10 pracovních 

dnů vyhotovit a distribuovat zápis z jednání PS a originál prezenčních listin doručit projektové 

manažerce.    

V Období 10-12/2018 budou naplánované schůzky s manažery a kontaktními osobami 

k nastavení plnění pánu aktivit v roce 2019. 

Další jednání Manažerského týmu Komunitního plánování Ostrava je stanoveno na pátek  

12. 10. 2018 v prostorách Magistrátu města Ostravy od 9:00 – 12:00, místnost bude 

upřesněna v pozvánce. 

Příloha: 

- Prezentace Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. 

- Prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva statutárního města Ostravy 

na období 2017-2040 

 

Zpracovala: Müllerová 

 

 

V Ostravě dne 17. 9. 2018 


