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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ  

A TEMATICKÉHO SEMINÁŘE K NASTAVENÍ ANALYTICKÉ FÁZE 

ZE DNE 18. 6. 2018 v LITOVLI 

 
Přítomni: Ing. Ludmila Zavadilová, Mgr. Ivana Gregušová, Mgr. Mirko Spurnik, Mgr. Pavel 

Procházka, Ing. František Smékal, Mgr. Ilona Kalinová, Mgr. Jan Šenk, Zuzana Rozehnalová 

 

Omluveni: Mgr. Josef Piska, MUDr. Ondřej Bolek, Kamil Veselý, Bc. Kateřina Fajstlová 

 

Hosté: Bc. Lenka Tichavská, Ing. Martina Fafílková, Tereza Buchtová 

 

Průběh jednání:  

1) Elektronický katalog sociálních služeb – byli osloveni vytipovaní dodavatelé a následně 

zpracovány doručené nabídky. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka pana Michala 

Vybírala z Litovle, kterému bude v nejbližší době doručeno vyrozumění o výsledků průzkumu 

trhu. Poté budou podepsány potřebné dokumenty a bude zadána příprava e-aplikace. 

Předpokládané zahájení práce – září 2018.  

2) Vedoucí odboru sociálních věcí byl osloven k pracovnímu setkání zástupci organizace 

zajišťující metodické služby KPSS pro Olomoucký kraj. Schůzky se zúčastní předsedkyně 

Komise sociální a zdravotní Ing. Ludmila Zavadilová a vedoucí OSV Mgr. Pavel Procházka. 

Metodické vedení na SO ORP Litovel je zajištěné v rámci probíhajícího projektu, není možné 

zdvojování metodické podpory. Tvorba SPRSS na Litovelsku je v souladu s vyhláškou č. 

387/2017, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a současně s Minimálními kritérii 

kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni. 

1) Byli osloveni vytipovaní dodavatelé na zpracování výzkumu potřeb SSL a následně 

zpracovány doručené nabídky. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Sociotrendy. 

Podkladem pro tvorbu analýzy bude mimo jiné také socio-demografická analýza, která bude 

v rámci Komise zpracována nejpozději v září 2018. 

2) Práce na SWOT analýze sociálních služeb na ORP Litovel, rozpracovaný materiál v příloze 

zápisu. 

3) Proběhla schůzka koordinátorů v rámci tvorby akčních plánů v ORP Litovel, Mohelnice, 

Prostějov a Zábřeh, aktuálně probíhá spolupráce a příprava podkladů pro tvořené dokumenty. 

V období červen až červenec 2019 dojde k připomínkování vytvořeného akčního plánu 

tvořeného v rámci tohoto projektu.  

4) Poskytovatelé sociálních služeb sdělili informace o aktuálním návrhu rozdělení dotace 

Olomouckého kraje (Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém 

kraji, Podprogram č. 2). Většina sociálních služeb poskytovaných neziskovými 

organizacemi nebude podpořena s odůvodněním, že „Služby byly podpořeny do výše svého 

požadavku v Podprogramu č. 1“, což jsou finanční prostředky státu přerozdělované 

Olomouckým krajem. Nebyla zohledněna skutečnost, že při sestavování žádostí byla v 

rozpočtech služeb na základě minulého roku započítána i částka, která bude získána z rozpočtu 

kraje v Podprogramu 2. Tyto peníze budou chybět především ve mzdách a tím pravděpodobně 

ještě zvýší problémy se zajištěním personálu ve službách. 

5) Úkol pro členy komise – zaslat fotografie služeb a loga organizací do připravovaného 

katalogu sociálních služeb (tištěná verze), s přihlédnutím k podmínkám GDPR. 

Předpokládány tisk katalogu – září 2018. 
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6) Úkol pro projektového manažera – shromáždit výkazy práce dle uzavřených dohod o 

provedení práce členů Komise a připravit podklady pro výplatu odměn v termínu říjen 2018. 

Termín příští schůzky KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ je stanoven  

na pondělí 10. 9. 2018 v 14.00 hodin v budově II. MěÚ Litovel, v zasedací místnosti, dveře č. 205 

 

 

Zpracovala: Martina Fafílková, projektový manažer 

Rozesílá: Zuzana Rozehnalová, jednatelka komise sociální a zdravotní 

V Litovli dne 18. 6. 2018 
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