
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání  

MANAŽERSKÉHO TÝMU 

 

 

DATUM:  13. 11. 2020  

MÍSTO KONÁNÍ: online 

 

    

PROGRAM 

1. Informace z pracovních skupin. 

2. Optimko – výstupy a další kroky realizace – Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D. 

3. Jednací řád pracovních skupin KPO. 

4. Různé. 

 

Ad. 1. Informace z pracovních skupin 

Manažeři a kontaktní osoby všech pracovních skupin informovali všechny zúčastněné o aktuálním dění 

v pracovních skupinách a organizacích, které jsou členy jednotlivých pracovních skupin. Průřezem všemi 

skupinami – po dobu nouzového stavu se neschází osobně, pracovní jednání jsou online formou, v některých 

skupinách není příliš velký zájem se takto setkávat. 

 

Ad 2. Optimko – výstupy a další kroky realizace  

Mgr. et. Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph. D. informovala o jednotlivých fázích tříletého projektu, jehož 

aplikačními garanty jsou SMO a MSK. V letošním roce probíhá evaluační zhodnocení, zjištění nastavení procesu 

KP. V následujícím kalendářním roce je plánována pilotáž doporučení plynoucích z evaluace a tvorba 

podkladové analýzy, v posledním třetím roce pak metodika komunitního plánování. Prezentace je součástí 

přílohy zápisu. 

 

Ad 3. Jednací řád 

Původně plánované jednání o nové podobě Jednacího řádu pracovních skupin KPO na výjezdním jednání 

manažerského týmu neproběhlo. Koordinátor KPO Štěpán Vozárik proto zašle všem manažerům a kontaktním 

osobám v elektronické podobě poslední pozměněnou verzi k závěrečnému připomínkování. Své připomínky tak 

mohou všichni členové KPO zasílat e-mailem na adresu svozarik@ostrava.cz nebo pseidler@ostrava.cz do 20. 

listopadu 2020. Následně budou tyto zapracovány. 
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Ad 4. Různé 

Vánoční trhy 2020 - Vánoční trhy se v letošním roce a v souvislosti s epidemiologickou situací konají 

v omezené míře. Místem je pouze Masarykovo náměstí, počet stánků je 23. Rozměry stánku jsou 2 x 3 m, 

o  stánek se nedělíme s žádnou jinou organizací oproti tomu, jak bylo původně plánováno (Rotary Club). Stánky 

jsou rozmístěny po obvodu náměstí, prodejní okénko je nasměrováno dovnitř náměstí. Stánky jsou pouze v jedné 

řadě. Prodejní doba je po dobu celého týdne, tj. pondělí až neděle, jednotná – 10:00 až 20:00 hodin (minimálně 

však 12:00 – 18:00 hod.). Číslo stánku není prozatím známo, NNO, které se přihlásily k prodeji na vánočních 

trzích, budou včas informovány. Do stánku zajistí vybavení (police, židle, plynové topení) Nová šance. Veškeré 

informace s kontakty na p. Seidler,  p. Vozárika či p. Nováka budou k dispozici po celou dobu trvání vánočních 

trhů přímo ve stánku. 

Dobrovolník roku – akce se s ohledem na vývoj epidemiologické situace neuskuteční v plánovaném formátu 

a termínu (2. 12. 2020). Navrženo celkem 8 dobrovolníků, jedna organizace se akce neúčastní. Navrhovaný 

formát – předání ceny nominovanému dobrovolníkovi přímo v organizaci, která jej nominovala za účasti 

náměstka primátora, příp. vedoucího odboru SVZ. Dobrovolník obdrží skleněnou trofej s jeho jménem, 

organizací, která jej nominovala a také drobné dárky, které věnuje SMO. Předání plánováno v týdnu 7. – 11. 12. 

nebo 14. – 18. 12. 2020. 

Výjezdní jednání MT KPO – v plánovaném termínu 5. – 6. 11. 2020 v Hotelu Kempa nebylo realizováno. 

Navržen nový jarní termín podle kapacity hotelu, přesný termín k datu jednání MT nebyl znám. Nově jednáno 

s Hotelem Kempa o jarním termínu výjezdního jednání MT KPO – 11. – 12. 3. 2020. Prosím o rezervaci tohoto 

termínu v pracovních diářích. Vše se bude také odvíjet od opatření nařízených vládou ČR. 

Nový web KPO – všem zúčastněným představeny nově navržené webové stránky komunitního plánování 

v Ostravě. Původně plánované předání v srpnu neproběhlo, neboť nebyly splněny základní požadavky zadavatele 

na přístupnost webu osobám se zdravotním postižením. Jeho náprava trvá do současnosti, do konce kalendářního 

roku by měl být s konečnou platností nový web spuštěn. 

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit na rok 2021 – aktualizované údaje organizací ze všech 

pracovních skupin byly předány studiu Mattbox, které bude katalog zpracovávat. 

Senior roku a Klub seniorů – oddělení sociálních služeb, oddělení sociální práce a metodiky v úzké spolupráci 

s odborem kanceláře primátora hodnotili nominace XIV. ročníku ankety „Senior roku 2020“ a „Klub seniorů 

roku 2020“. Průběh samotného slavnostního předávání ocenění není k dnešnímu dni znám. 

Informace vedoucího odboru SVZ Mgr. Zdeňka Živčáka, MPA k dotačnímu řízení na rok 2021 – 

v následujícím kalendářním roce je očekáván propad v rozpočtu města o 600 mil. Kč. Ve všech dotačních 

oblastech města dochází ke krácení o 20 %, vyjma sociální oblasti, která je vedením města vnímána za velmi 

důležitou, ale není možno ji vyjmout z krácení zcela - zde je krácení ve výši 10 % z původně plánovaného 

návrhu. V dotačních oblastech se jedná o krácení ve výši 16 600 000 korun pro příští kalendářní rok. Vedení 

města postupuje dle schválené metodiky. Aby nemuselo dojít k omezení některých sociálních služeb, bude pro 

rok 2021 zcela zrušen dotační titul Loterie a bude pozastaven rozvoj plánovaných aktivit dle 5.KP. V prosinci 

bude na jednání ZMO hlasováno o rozpočtu na rok 2021. Vedoucí odboru SVZ připouští další možné revidování 

rozpočtu OSVZ a hledání dalších úspor. 

Informace vedoucí ekonomického oddělení OSVZ Ing. Marcely Adámkové k dotačnímu řízení na rok 

2021 a vyúčtování dotací za rok 2020 

 Jak bude SMO přistupovat k tomu, že NNO nejsou schopny naplnit specifické podmínky smlouvy, např.  počet 

realizovaných akcí, počet úvazků pracovníků, počet klientů apod.? Nedodržení smluvního ujednání 

vztahujícího se k těmto kritériím nebude považováno za porušení rozpočtové kázně a nebude sankcionováno 



 

 

s přihlédnutím k tomu, že projekty mohly být realizovány pouze částečně nebo dokonce nemohly být 

realizovány vůbec. 

 Mohou být dotační prostředky použity na jiný, než smluvně stanovený účel? Ne, dotační prostředky 

nemohou být použity k jinému účelu. Do vyúčtování mohou být zahrnuty pouze náklady, které 

souvisí s realizací projektu a stanoveným účelem. Náklady na pořizování zásob, vybavení atd., 

nesouvisející s realizací projektu, jsou neuznatelné. Pokud dotaz směruje k uznatelnosti osobních 

nákladů zaměstnanců, kteří byli z důvodu omezení činnosti na překážkách ze strany zaměstnavatele 

nebo pracovali v režimu home office, tak osobní náklady jsou uznatelným nákladem.  

 Mohou být nerealizované akce přesunuty do dalšího roku společně i s nevyčerpanými finančními 

prostředky? Nemohou. 

 Je možné posunutí termínu pro odevzdání vyúčtování za kalendářní rok 2020? Termín je pevně 

stanoven a jeho posunutí není možné, tj. do 31. 1. 2021 pro většinu podpořených organizací. Stejný 

termín zůstává i pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků. 

 Má současná situace vliv na výši dotace na následující období? Vrácení finančních prostředků či 

nenaplnění projektu v plném rozsahu nemá žádný vliv na výši dotace. 

 

Příští jednání MT KPO je naplánováno na 4. 12. 2020 opět online. Odkaz bude zaslán e-mailem. 

 

Zpracovali: Petra Seidler, Štěpán Vozárik 

 

V Ostravě dne 25. 11. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


