Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311
Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505, e-mail: miz@muzabreh.cz
www.zabrezsko.cz

Zápis z jednání
Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 5
ze dne 18.09.2012, zasedací místnost MěÚ Zábřeh

Jednání zahájeno ve 14:00 hod.
Počet stran: 2

Program:
1. Zahájení a seznámení s programem
2. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Zábřeh (Bc. Jana Kapplová, koordinátor KPSS
Zábřeh)
3. Informace Odboru sociálních věcí MěÚ Zábřeh (Bc. Veronika Kylarová, Odbor sociálních věcí)
4. Služby obcím - prezentace společnosti GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická a projekční kancelář
(Josef Škrabal, Ing. Jana Zemanová)
1. Zahájení a seznámení s programem
Účastníci byli seznámeni s orientačním průběhem setkání v rámci Poradenského dne.
2. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Zábřeh
Bc. Jana Kapplová předala přítomným informace k aktuálním aktivitám projektu „Komunitní plánování
sociálních služeb v regionu Zábřeh“ – k vydání nového Katalogu poskytovatelů sociálních služeb,
o připravovaném semináři a Dni otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb v Zábřehu.
V rámci projektu byl zpracován Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb Zábřežska. Fyzicky
jej již každá obec má k dispozici – cca 50 kusů na obec, elektronicky je k dispozici na webu KPSS
http://www.kp-zabrezsko.cz.
V týdnu od 8.10. do 12.10.2012 se koná „Den otevřených dveří“ poskytovatelů sociálních a navazujících
služeb v Zábřehu. Plakát byl předán obcím k umístění.
Seminář pro veřejnost na téma „Sociální služby a budoucnost“ se uskuteční 10.10.2012 v Katolickém
domě v Zábřehu. Plakát byl předán obcím k umístění.
Kontakt:
Bc. Jana Kapplová
koordinátorka procesu KPSS
tel.
583 468 120
e-mail: jana.kapplova@muzabreh.cz

3. Informace Odboru sociálních věcí MěÚ Zábřeh
Bc. Veronika Kylarová poděkovala za spolupráci s některými obcemi, kdy se sociální pracovnice dostaví na
obec a poskytují občanům odborné sociální poradenství, poradenství v dluhové problematice apod.,
vystavují parkovací průkazy pro osoby se ZTP a ZTP/P. Dále zdůraznila prospěšnost skutečnosti, kdy
občané (obzvláště senioři) znají nebo poznají „své sociální pracovníky“. Právě senioři se velmi často
stávají oběťmi různých podvodníků, a pokud se sociálním pracovníkům podaří uchránit alespoň jednoho
občana před tím, aby se stal obětí trestného činu, jejich práce není zbytečná.
Kontakt:
Bc. Veronika Kylarová
Odbor sociálních věcí MěÚ Zábřeh
tel.
583 468 166
e-mail: veronika.kylarova@muzabreh.cz
4. Služby obcím - prezentace společnosti GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická
a projekční kancelář
Jednatel společnosti pan Josef Škrabal představil společnost GEOCENTRUM, která poskytuje geodetické
práce, a dále vyvíjí vlastní software a informační systémy. Společnost nabízí široké spektrum služeb pro
stavebnictví, katastr nemovitostí, průmysl, zemědělství, státní správu a samosprávu.
Ing. Zemanová blíže specifikovala konkrétní služby, které GEOCENTRUM nabízí obcím. Ve své prezentaci
se zaměřila na evidenci inženýrských sítí, pasport komunikací a dopravního značení, evidenci zeleně,
pasport hřbitovů a hrobových míst a šikmé letecké snímkování.

Prezentace je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Kontakt:
Ing. Jana Zemanová
obchodní a technické služby zákazníkům
GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřičská a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc
tel.
585 205 211
mob. 773 758 211
e-mail: is@geocentrum.cz

Dne 01.10.2012 zapsala Ing. Kateřina Krejčí

RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r.
předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
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