
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:  19. 6. 2020 

MÍSTO KONÁNÍ: MMO, Prokešovo nám. 8, zasedací místnost č. 206A 

 

PROGRAM 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Jednací řád MT a PS 

3. Vyhodnocení poskytovaných sociálních služeb a souvisejících 

aktivit k 5.KP za rok 2019 

4. Různé  

 

1. Informace z pracovních skupin 

Manažeři jednotlivých pracovních skupin informovali o aktuálních tématech či řešené 

problematice v cílové skupině. 

MTKP – v měsíci červnu 2020 probíhá natáčení pořadu pro ČT pro pořad 168 hodin týkající se záměru 

výstavby Domova pro osoby s autismem a problémovým chováním. Obyvatelé okolních domů 

v lokalitě Ostrava – Výškovice píší petice proti výstavbě tohoto zařízení. 

ZRAK - Aktuálně se v rámci odstraňování bariér řeší stížnosti klientů na MHD (zvuková hlášení v MHD 

pouze ve vymezených časech) - probíhají jednání s Dopravním podnikem města. 

SOC – Azylový dům sv. Zdislavy bude do konce kalendářního roku 2020 přemístěn na Jedličkovu ul. 

V Ostravě – Vítkovicích, provoz nebude přerušen. 

 

 

 



 

 

2. Jednací řád MT a PS  

Manažeři a kontaktní osoby jednotlivých pracovních skupin znovu prostudují Jednací řád pracovní 

skupiny Komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě včetně přílohy 1 

tohoto dokumentu, tj. Volební řád pro volbu manažera pracovní skupiny (PS) komunitního plánování 

v Ostravě.  Oba tyto dokumenty jsou uloženy na webových stránkách KPO v sekci Dokumenty ke 

stažení. S ohledem na skutečnost, že oba výše uvedené dokumenty vstoupily v platnost v roce 2011, 

vyžadují aktualizaci a předefinování některých bodů. Své podněty, návrhy a připomínky k jednotlivým 

bodům obou dokumentů budou manažeři a kontaktní osoby zasílat současně na adresy 

svozarik@ostrava.cz a pseidler@ostrava.cz .  

Termín: do 15. 7. 2020 

 

3. Vyhodnocení poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit k 5.KP za rok 2019 

Petra Seidler prezentovala výstupy z jednotlivých pracovních skupin ve vyhodnocení Přehledu 

poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava k 5. KP za rok 2019. 

Prezentace je součástí přílohy tohoto zápisu. 

 

4. Různé 

 Hosté na jednáních jednotlivých pracovních skupin budou podepisovat Souhlas se 

zpracováním osobních údajů. 

 Prezenční listiny budou bezprostředně po skončení jednání pracovní skupiny předány 

kontaktním osobám, které je odevzdají Petře Seidler k založení. 

 Informace k mimořádnému dotačnímu řízení MPSV a vyrovnávací platbě v MSK 

Moravskoslezský kraj do posouzení vyrovnávací platby, na rozdíl od jiných krajů, zahrnuje 

všechny náklady a výnosy, které směřují na činnost (sociální službu), která je pověřena 

závazkem veřejné služby (tzn. je uzavřena Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací 

platbě za jeho výkon). Do výpočtu by nevstupoval zdroj financování, pokud by byl účelově 

vázán na jinou než pověřenou činnost.  

Poskytnutá dotace z MPSV v rámci „Mimořádného dotačního řízení na podporu 

mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s 

epidemií COVID_19“ vstupuje v Moravskoslezském kraji do výpočtu vyrovnávací platby, 

neboť se jedná o odměny, které jsou určeny na platy/mzdy zaměstnanců pověřených 

sociálních služeb. 

Dle pravidel EU musí být stanovena pro každou pověřenou sociální službu maximální výše 

vyrovnávací platby. Maximální výši vyrovnávací platby představuje v MSK maximální výše 

oprávněných provozních nákladů, která je stanovena pro daný dotační rok za účelem 

zabezpečení adekvátního poskytování služby. Konkrétní částky maximální výše oprávněných 
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provozních nákladů jsou uvedeny ve Smlouvě o dotaci v rámci dotačního Programu na 

podporu poskytování sociální služeb pro rok 2020, případně v pozdějších dodatcích (nebo ve 

Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon). V termínu do 31. 10. 

2020 je možné podat žádost o změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů. 

Výše uvedená žádost se předkládá v elektronické podobě prostřednictvím Informačního 

systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a následně musí být odeslána v listinné 

podobě nebo prostřednictvím datových schránek s podpisem statutárního zástupce 

organizace.  

 Další jednání MT je předběžně stanoveno na 11. 9. 2020 od 9:00 hod. v budově MMO. Místo 

jednání bude upřesněno v pozvánce. 

 

Zapsala: Petra Seidler 

 

V Ostravě dne 30. 6. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  


