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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:   6.  8. 2018; 9:00 – 11:00 hod. 

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

 

PROGRAM 

 

1. Informace z pracovních skupin 

2. Vypořádání připomínek zaslaných k návrhu dokumentu 5. Komunitní plán 

sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 

 

3. Různé  

 

1. Informace z pracovních skupin 

Manažeři jednotlivých pracovních skupin informovali o aktuálních tématech či řešené 

problematice v jednotlivých pracovních skupinách. 

2. Vypořádání připomínek zaslaných k návrhu dokumentu 5. Komunitní plán 

sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 

Koordinátorka KP Mgr. Jana Müllerová informovala všechny zúčastněné o výsledcích 

připomínkovacího řízení k 5. KP: 

 připomínkovací řízení bylo ukončeno ke dni 30. 7. 2018, 

 jednání komise sociální proběhne dne 16. 8. 2018, na němž bude vydáno stanovisko 

pro materiál předkládaný Radě města Ostravy,  

 zaevidováno a vypořádáno celkem 52 připomínek 

 29 připomínek z celkového počtu bylo formálních a týkalo se drobných a 

nezásadních změn navrhujících textovou úpravu, provedení dílčích úprav, 
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nepřesností, doplnění apod.) – 22 formálních připomínek bylo schváleno 

manažerským týmem k zapracování do dokumentu 5. KP, 

 19 připomínek z celkového počtu bylo věcných a poukazovalo na zásadní změny 

navrhující doplnění opatření či jeho principiální úpravu - 7 věcných připomínek bylo 

schváleno manažerským týmem k zapracování do dokumentu 5. KP 

k zapracování,  

 4 připomínky z celkového počtu byly formální a nevztahovaly se k cílům dokumentu 

či se neslučovaly s filozofií komunitního plánování, 

 plně nebo částečně bylo akceptováno 29 připomínek. 

 

 

3. Různé 

Další jednání Manažerského týmu Komunitního plánování Ostrava je stanoveno na pátek  

14. 9. 2018 v prostorách Magistrátu města Ostravy od 9:00 – 11:00, místnost bude 

upřesněna v pozvánce 

 

Příloha: 

- Prezentace ze dne 6. 8. 2018 

 

Zpracovala: Hortvíková, Metznerová 

 

 

V Ostravě dne 16. 8. 2018 


