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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:   22. 6. 2018; 9:00 – 11:00 hod. 

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

 

PROGRAM 

 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Závěrečná zpráva o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky 

statutárního města Ostravy za rok 2017  

3. Informace k 5KP 

4. Různé  

 

1. Informace z pracovních skupin 

Manažeři jednotlivých pracovních skupin informovali o aktuálních tématech či řešené 

problematice v cílové skupině. 

2. Závěrečná zpráva o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky 

statutárního města Ostravy za rok 2017  

Mgr. Štěpán Vozárik prezentoval výše uvedený dokument včetně finančního vyhodnocení a 

jednotlivých ukazatelů – skutečné neinvestiční náklady, úbytek/přírůstek klientů a podíl SMO 

na nákladech pro zajištění sociálních služeb a souvisejících aktivit – viz příloha.  

3. Informace k 5KP 

Manažeři a kontaktní osoby byli informováni o připomínkovacím řízení k 5KP. 

Připomínkovací řízení bude probíhat v termínu od 9. 7. 2018  do  30. 7. 2018. Potřebné 

informace k tomuto řízení jsou vyvěšeny na webových stránkách KPO, včetně návrhu 

dokumentu a připomínkovacího formuláře.  
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K návrhu dokumentu 5KP se může vyjadřovat jak odborná, tak laická veřejnost. Připomínky 

budou vepisovány do přiloženého formuláře, který mohou odeslat na adresu 

info@kpostrava.cz. Kontaktní osobou je pro toto řízení Petra Hortvíková, tel. 599 443 817 

nebo 727 894 794, e-mail phortvikova@ostrava.cz. 

Návrhy dokumentu byly společně s připomínkovacími formuláři distribuovány na všechny 

úřady městských obvodů, kde budou po celou dobu připomínkovacího řízení umístěny a 

zpřístupněny na vyznačených místech. O těchto místech bude veřejnost informována 

prostřednictvím webových stránek jednotlivých úřadů městských obvodů. 

Informace o probíhajícím připomínkovém řízení byly předány také členům RMO a ZMO, 

členům manažerského týmu KPO, členům Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti, 

členům Komise pro rodinnou politiku, statutárním zástupcům NNO, OSVZ, spolupracujícím 

odborům MMO – OSR, OŠS a OKVA a resortnímu náměstkovi primátora. 

4. Různé 

Členové MT byli informováni o organizačních záležitostech:. 

 Prezenční listiny – ve dvojím vyhotovení, kdy v jedné prezenční listině je podepsán  

manažer a kontaktní osoba PS, ve druhé prezenční listině jsou uvedeni a podepsáni 

ostatní členové PS a hosté. 

 Odevzdávat originály listin (všechny listiny, v nichž je uveden vlastnoruční podpis – 

zápisy, prezenční listiny, pozvánky) k založení na odd. sociálních služeb MMO; zápis 

je nutno odevzdat nejpozději na následujícím jednání MT KPO nebo osobně na 

oddělení sociálních služeb OSVZ MMO u Ing. Hložkové nebo Mgr. Hortvíkové. 

 Dodržovat termín pro vyhotovení zápisu z jednání PS (nejpozději do 10 pracovních 

dnů ode dne jednání PS). Scan zápisu i pozvánky zasílat na adresu 

administrativakp@ostrava.cz  

 Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit pro rok 2018 bude zaslán ve 

finální podobě v elektronické podobě k závěrečné kontrole manažerům a kontaktním 

osobám před tiskem. Připomínky nejlépe obratem, nejpozději do středy 18.7.2018 na 

adresu phortvikova@ostrava.cz.  

 Další jednání MT KPO se uskuteční 6. 8. 2018, místo a čas jednání bude 

upřesněno v pozvánce. 

Příloha: 

- Prezentace ze dne 22. 6. 2018 

- Prezentace Závěrečné zprávy o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky 

statutárního města Ostravy za rok 2017 

 

 

Zpracovala: Hortvíková, Metznerová 

 

 

V Ostravě dne 10. července 2018 

mailto:info@kpostrava.cz
mailto:phortvikova@ostrava.cz
mailto:administrativakp@ostrava.cz
mailto:phortvikova@ostrava.cz

