
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍ SKUPINY 

 

Dne:   22. 06. 2022 

Místo:   KK DUHA, Školní 4, Prostějov 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Omluveni:  Ing. Milada Sokolová (Magistrát města Prostějova) 

Mgr. Helena Vránová (Centrum sociálních služeb Prostějov) 

 

1. Přivítaní členů Řídící skupiny 

- Jednání zahájila koordinátorka SPRSS, Alena Horáková, DiS. 

 

2. Schválení SPRSS SO ORP Prostějov 2023 – 2025 jako verze k veřejnému 

připomínkování 

- Slovo si vzala ing. Fafílková, která přítomné s obsahem dokumentu seznámila a 

upozornila na změny, které provedla oproti předchozímu dokumentu 

- Doporučení od vedoucích jednotlivých PS – kapacitu změnit na počet klientů 

- Doporučení od koordinátorky - aktualizovat kontakty a tituly členů jednotlivých PS, 

aktualizovat prostřednictvím svých členů jakékoliv změny týkající se jejich organizací  

- Konečná verze dokumentu půjde na schválení RMP dne 23. 08. 2022 a ZM dne 06. 09. 

2022 

 

3. Různé /Diskuze 

- PhDr. Eva Štouračová – ocenila kolektiv zpracovatelů předkládaných materiálů; do 

hodnocení doporučila uvést nové zřizovatele; analýza silných a slabých stránek – 

opakují se ty, které nelze přes nejlepší snahu ovlivnit (je to dáno legislativou a MPSV) 

- Koordinátorka – na posledním jednání ŘS dne 13. 04. 2022 byla projednána účast 

Centra duševního zdraví (jednohlasně odsouhlaseno - hlasování v počtu 5 přítomných 

členů); koordinátorka na dnešním jednání sdělila členům ŘS, že organizace Centrum 

duševního zdraví má zájem zapojit se do komunitního plánování (bylo projednáváno na 

jednání ŘS dne 13. 04. 2022) – budou pozváni na jednání na podzim 2022 

- Projednání opakované neúčasti některých členů jednotlivých PS – návrh – pokud je člen 

PS dlouhodobě neaktivní a v průběhu jednoho kalendářního roku se bez řádné omluvy 

nedostaví na jednání PS, bude z PS automaticky vyřazen → jednohlasně odsouhlaseno 

(v počtu 7 přítomných členů) → nutné doplnit do Statutu ŘS a nechat schválit RMP 

- Projednání možnosti schvalování per rollam (tj. mimo zasedání) – v případech, kdy to 

situace vyžaduje a není možné svolat ŘS/PS, je možné hlasovat i mimo zasedání a 

rozhodnutí mimo zasedání bude přijato za předpokladu, že souhlas vyjádří většina 

ŘS/PS. Přijetí usnesení (spolu s celým jeho obsahem) či nepřijetí usnesení je povinen 

v písemné formě oznámit členům ŘS/PS koordinátor SPRSS, a to bez zbytečného 

odkladu → jednohlasně odsouhlaseno (v počtu 7 přítomných členů) → nutné doplnit do 

Jednacího řádu ŘS a PS a nechat schválit RMP 

 



ÚKOLY: 

Ing. Martina Fafílková 

- Zapracuje změny, které byly na dnešním setkání projednány a jednohlasně 

odsouhlaseny (v počtu 7 přítomných členů), do dokumentu SPRSS SO ORP Prostějov, 

Statutu ŘS a Jednacího řádu ŘS + PS a zašle koordinátorovi – termín 30. 06. 2022 

- Zkontaktuje se s tiskovou mluvčí MMPV, aby zajistila v tisku a na webu města 

Prostějov oznámení, že SPRSS SO ORP Prostějov pro období 2023 – 2025 je hotov a 

připraven k veřejnému připomínkování. K dokumentu je možné se vyjádřit do 25. 07. 

2022 formou připomínkovacího formuláře, který je spolu s dokumentem zveřejněn na 

webových stránkách města. S náměstkyní primátora MMPV a zároveň předsedkyní 

prostřednictvím tiskové mluvčí dohodne případnou reportáž v prostějovské TV.  

koordinátorka Alena Horáková, DiS. 

- Následně všem členům ŘS a starostům ORP Prostějov zašle dokument SPRSS SO ORP 

Prostějov včetně přílohové části a připomínkovacího formuláře; vedoucí jednotlivých 

PS tento dokument spolu se seznamy členů rozešlou svým členům k připomínkování + 

aktualizovat kontakty a tituly členů jednotlivých PS, aktualizovat prostřednictvím svých 

členů jakékoliv změny týkající se jejich organizací – termín 25. 07. 2022 

- Zajistí zveřejnění dokumentu SOPRSS SO ORP Prostějov na web města Prostějova 

(sekce SPRSS)  

- Dle požadavku Krajského úřadu Olomouckého kraje zajistí odeslání dokumentu SPRSS 

SO ORP Prostějov – termín 30. 06. 2022 

- Připraví materiály do RMP – aktualizovaný Statut ŘS a Jednací řád ŘS + PS – termín 

12. 07. 2022 

 

Zapsala: 

Alena Horáková, DiS. 

 

Přílohy:  

- SPRSS SO ORP Prostějov 2023 – 2025 

- Přílohová část SPRSS SO ORP Prostějov 2023 – 2025 

- Připomínkovací formulář SPRSS SO ORP Prostějov 2023 - 2025 

- Seznamy členů jednotlivých PS 


