Zápis z 2. setkání Řídícího výboru k 3. etapě komunitního plánování
sociálních služeb na Domažlicku
Přítomni:
dle prezenční listiny
Datum:
27. 4. 2018
Místo konání: Městský úřad Domažlice

Program setkání:
1. Projednání návrhu statutu a jednacího řádu řídícího výboru a Základní listiny KPSS
2. Projednání návrhu aktualizace realizačního plánu pro rok 2018
3. Postup realizace 3. etapy KPSS
4. Různé a diskuse

Ad 1. Projednání návrhu statutu a jednacího řádu řídícího výboru a Základní listiny
KPSS
V úvodu setkání byl projednán a schválen statut a jednací řád řídícího výboru a Základní listina
KPSS
- Statut a jednací řád řídícího výboru byl přijat s několika úpravami:
o V článku II. v bodu č. 2 bylo odebráno, že členství v ŘV je nepřenositelné.
o V článku II. byl odebrán bod č. 4 „Členství v ŘV zaniká odvoláním člena
prostřednictvím usnesení Rady města Domažlice“.
o V článku III. v bodu č. 1 byla odstraněna věta: „Jednání ŘV je neveřejné“ a „stálá
náhrada v nepřítomnosti“ člena ŘV změněna pouze na „náhradu v nepřítomnosti“.
- Základní listina byla přijata s několika úpravami:
o V článku I. v bodu č. 4 a v článku V. bylo odebráno hlasování jako nouzový
prostředek rozhodnutí a byl ponechán pouze jednotný konsensus.

Ad 2. Projednání návrhu aktualizace realizačního plánu pro rok 2018
V druhém bodu programu byl projednán návrh aktualizace realizačního plánu pro rok 2018. Návrh
byl přijat s několika úpravami:
PRIORITA 3 Podpora řešení problematiky osob v bytové nouzi na Domažlicku
Opatření 3.1. Rozvoj služeb pro osoby bez přístřeší
- Vedením města není vybudování noclehárny ve městě podporováno z důvodu obav, že by
existence tohoto zařízení způsobila imigraci dalších osob bez bydlení do města. Zároveň je
případné vybudování noclehárny nepopulární krok, který před volbami pravděpodobně
nikdo nepodstoupí. Možnost vybudování noclehárny bude tedy z RP na rok 2018 odebrána a
bude dle potřeby případně řešena v rámci aktualizace celého komunitního plánu pro další
období.
- Ohledně krizových lůžek či bytů aktuálně probíhají jednání. V úvahu připadá dům v ulici
Břetislavova 209, který nyní prochází rekonstrukcí. Poté by zde měly být s největší
pravděpodobností byty pro méně soběstačné seniory s dostupnou pečovatelskou službou a

také by zde mohly fungovat 2 krizové byty. Opatření bude upřesněno na červnovém setkání
ke kpss, kdy již budou známy bližší informace.
PRIORITA 4 Rozvoj služeb pro osoby ohrožené závislostí či závislé
- Aktuálně probíhají jednání s KÚ Plzeňského kraje ohledně zajištění poradenství
v problematice užívání nelegálních návykových látek v Domažlicích. Více informací bude
k dispozici na následujícím červnovém setkání ke kpss, na kterém bude znění opatření
finálně upraveno.
Vhledem k probíhajícím jednáním ke dvěma opatřením bude aktualizace realizačního plánu pro rok
2018 finálně dojednána na červnovém setkání k výstupům z mapování stávající sociální situace na
Domažlicku. Poté bude RP na rok 2018 projednán ŘV a předložen Radě a Zastupitelstvu města
Domažlice společně s výstupy z analytické části KPSS.

Ad 3. Postup realizace 3. etapy KPSS
Přítomní byli seznámeni s některými dílčími výstupy probíhající analytické části projektu:
Dotazníky pro obce vyplnilo 19 obcí ze 40.
15 z nich uvedlo, že má dostatečné informace o dostupných sociálních službách.
11 z nich je spokojeno se stávajícím rozsahem poskytovaných služeb. Jako chybějící služby byly
uvedeny služby pro staré a chronicky nemocné občany, kteří chtějí zůstat doma, služby pro seniory,
dostupné lékařské služby, noclehárna, sociální bydlení či mobilní hospic.
15 obcí uvedlo, že jsou ochotné se finančně podílet na sociálních službách pro své občany. 12
z nich už se v současné době finančně podílí.
Jako nejpalčivější problém byl 8x uveden nezajištěný bezbariérový přístup, 7x problémy
nesoběstačných seniorů a 6x zadlužení občanů.
4 obce uvedly, že mají potřebu a zájem zajistit sociální bydlení.
Kompletní výstupy z analýz budou prezentovány na veřejném setkání, které se uskuteční 25. června
v Domažlicích.
Ad 4. Různé a diskuze
Služba „Novodobá sanitka“
V Domažlicích byla ukončena služba „Novodobá sanitka“, z toho důvodu se snížila dopravní
obslužnost města pro zdravotně postižené a seniory (vhodná by byla i pro klienty rané péče, kteří
dojíždí za speciálními službami). „Novodobá sanitka“ byla komerční služba provozovaná fyzickou
osobou v rámci franchizy, ukončena byla z finančních důvodů. Paní Hrušková uvedla, že by bylo
možné provozovat podobnou dopravní službu pod Městským centrem sociálně rehabilitačních
služeb Domažlice, ale musel by se o to někdo aktivně zasadit a mít o to zájem, zatím se nikdo
neozval. Paní Lukášková propočítala finanční náklady na provozování dopravy a cena by vycházela
na 45,- na kilometr. Dalším problémem dopravní služby podobné „Novodobé sanitce“ je
zodpovědnost, která pramení z převozu osob apod., zkušenosti má Diecézní charita Plzeň, která
zajišťuje svoz klientů do svých služeb.
Občané mají sice příspěvek na mobilitu pro využití městské hromadné dopravy, ale ten určitě
nestačí, navíc čekací doba na autobusy je dlouhá. Město nyní zvažuje zavedení bezplatné MHD.
Problém však je také umístění zastávek a dostupnost MHD pro občany. Problémy jsou zejm.
s areálem kasáren v Domažlicích, kde jsou nejbližší zastávky MHD hodně daleko, a občané s horší
pohyblivostí si musí zaplatit taxi službu, aby se dostlali například k lékaři. Dalším problémem jsou
bariéry v autobusech (například schody), které dopravu ztěžují.
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Na setkání ŘV byl krátce přizván pan místostarosta Novák, který celou situaci vysvětlil:
„Novodobá sanitka“ fungovala na komerční bázi a provozovatel usoudil, že se služba
v Domažlicích nevyplatí, pokud by samo město službu nedoplácelo. Zároveň se dojednává nová
zastávka MHD v ulici mezi kasárnami a zimním stadionem. Podle paní Řezníčkové by ale byla
taková zastávka stále daleko od kasáren, nejlepší by bylo vybudovat zastávku v ulici Petrovická.
Podle pana místostarosty Nováka ale výstavbu takové zastávky komplikují technické problémy,
v ulici Petrovická by byla výstavba nové zastávky velmi složitá. Určitě je ale možné celý problém
znovu otevřít k jednání.
PhDr. Frölichová shrnula problematiku zavedení dopravní služby. Podle ní není problém jednat o
možnostech zvedení služby, ale většina poskytovatelů by službu pravděpodobně sama pod sebou
nezajišťovala. Problém je v několika ohledech – pokud by doprava fungovala jako komerční
aktivita, tak by na ní žádná obec finančně nepřispívala. Zároveň jakýkoliv statut dopravce v rámci
sociálních služeb může být pouze jako fakultativní služba, kde by ale nastal problém, pokud by byla
poskytována i občanů, kteří nejsou klienty dané služby.
Problém obslužnosti Domažlic by bylo možné vyřešit skrze výše uvedené posílení MHD. Problém
ale zůstává v dopravní obslužnosti okolních obcí.
Pracovní skupina pro aktualizaci krajského komunitního plánu
Na závěr byli přítomní krátce informování o vytvoření pracovní skupiny pro potřeby aktualizace
krajského komunitního plánu sociálních služeb.

Zpracoval: Ondřej Raffel, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ
Dne: 3. 5. 2018
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