Úřad vlády České republiky
Odbor lidských práv a ochrany menšin

Zápis č. 1/2017 ze zasedání Monitorovacího výboru pro činnost
Agentury pro sociální začleňování
dne 15. května 2017

Zasedání se uskutečnilo v pondělí 15. května 2017 v zasedací místnosti Fórum v budově Úřadu
vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1.
Přítomni členové: Ján Balog, Mgr. Zina Kaštovská (zástupkyně Ing. Blanky Davidové), Ing. Emil
Horvát (předseda), PhDr. Renáta Köttnerová, Miroslav Kováč, Bc. Štefan Lukač, Mgr. Michal
Merhaut (zástupce Ing. Heleny Petrokové), RNDr. Petr Pospíšil, Mgr. Petr Štern
Omluvení členové: Mgr. Karel Čada, Bc. Peter Hančin, Ing. Ferdinand Hrdlička, Mgr. Katarína
Klamková, Mgr. Cyril Koky, Mgr. David Pospíšil
Úřad vlády ČR: Martin Martínek, M.A. (tajemník výboru), Mgr. David Beňák, Ing. Milan Greineder,
Mgr. Radek Jiránek, Mgr. Marianna Karcolová, Mgr. Martin Navrátil, Ph.D., Bc. Pavel Pech, Ing.
Radka Soukupová
Hosté: Mgr. Lucie Fuková, Mgr. Simona Hlaváčová
***
Úvod
Předseda Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování (dále jen „výbor“)
E. Horvát v úvodu přivítal na jednání členy a hosty. Po ověření usnášeníschopnosti výboru
(9 přítomných členů z 15) jednání zahájil.
Oznámil přítomným, že aktuální jednání je v první části zaměřeno na výběr nové lokality Desná pro
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“) a ve druhé části na zhodnocení spolupráce s městem
Vsetín v rámci KPSVL.
Členové výboru obdrželi program jednání a podklady s časovým předstihem, podklady byly
distribuovány prostřednictvím e-mailové pošty.
Program zasedání:
1. Projednání přihlášky obce Desná
2. Informace o naplňování Strategického plánu sociálního začleňování (dále jen „SPSZ“) Vsetín
a činnosti lokálního partnerství
3. Různé
M. Martínek v úvodu informoval o výsledku hlasování o přistoupení nových lokalit (Desná,
Havlíčkův Brod, Rotava a Nová Ves, Smržovka) ke spolupráci v rámci KPSVL. Dne 28. května
2017 projednali předseda monitorovacího výboru, ředitel Agentury a místopředseda Rady vlády
pro záležitosti romské menšiny vyhodnocené přihlášky 4 obcí. Na základě podkladů od
hodnotitelů, provedených mikroanalýz, stanovisek krajských koordinátorů rozhodli, že u 3 lokalit
(Havlíčkův Brod, Rotava a Nová Ves, Smržovka) bude výbor hlasovat o přistoupení formou per
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rollam. Vzhledem k hodnocení nižší než 65 bodů u přihlášky obce Desná bylo rozhodnuto
o projednání účasti obce v KPSVL na zasedání výboru, a to dne 15.05.2017 od 13:00 h.
Monitorovací výbor ve dnech 02.05.2017 – 09.05.2017 hlasoval o přistoupení obcí „Havlíčkův
Brod“, „Smržovka“ a „Rotava a Nová Ves“ ke spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám. Z 15 platných členů výboru hlasovalo 12 členů, 3 členové se
hlasování neúčastnili, proto bylo jejich stanovisko vyhodnoceno jako zdržení se z hlasování.
Shrnutí výsledku II. fáze hodnocení: Hlasování per rollam o přistoupení obcí Havlíčkův Brod,
Smržovka a Rotava a Nová Ves ke spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám:
Hlasování o přijetí města Havlíčkův Brod do spolupráce s ASZ:
Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování schvaluje zapojení města
Havlíčkův Brod do 6. vlny spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
Výsledek hlasování formou per rollam o návrhu přijmout město Havlíčkův Brod:
ANO
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11
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Usnesení bylo přijato pod č. 1/2017.
Hlasování o přijetí města Smržovka do spolupráce s ASZ:
Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování schvaluje zapojení města
Smržovka do 6. vlny spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
Výsledek hlasování formou per rollam o návrhu přijmout město Smržovka:
ANO
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0

ZDRŽEL SE
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Usnesení bylo přijato pod č. 2/2017.
Hlasování o přijetí svazku obcí Rotava a Nová Ves do spolupráce s ASZ:
Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování schvaluje zapojení svazku obcí
Rotava a Nová Ves do 6. vlny spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
Výsledek hlasování formou per rollam o návrhu přijmout svazku obcí Rotava a Nová Ves:
ANO
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Usnesení bylo přijato pod č. 3/2017.
Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování schválil hlasováním
formou per rollam ve dnech 02.05.2017 – 09.05.2017 přistoupení obcí Havlíčkův Brod,
Smržovka a Rotava a Nová Ves ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
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1. Projednání přihlášky obce Desná
M. Martínek informoval, že obec Desná v I. fázi hodnocení nedosáhla hodnocení nad 65 bodů (na
základě hodnocení 5 hodnotitelů byl vypočítán medián bodů 46,5). Z tohoto důvodu bylo svoláno
prezenční jednání výboru (III. fáze hodnocení). V rámci III. fáze hodnocení přidělí členové výboru
uchazeči body prostřednictvím formuláře (hodnotící karty pro III. fázi výběru) body na škále 0 – 5
podle 4 hodnocených kritérií, a to:
1. Potřebnost intervence, která sleduje sociální situaci v obci, absolutní i relativní velikost
SVL, velikost a spojitost území a počet sociálně vyloučených Romů (váha 0,5);
2. Dosavadní integrační aktivity žadatele, tj. funkční i nefunkční opatření v oblastech
bydlení, zaměstnanost, vzdělávání, bezpečnost, dluhy, sociální služby, zdraví (váha 0,1);
3. Komplexnost intervence, tj. plánovaná opatření v oblastech bydlení, zaměstnanost,
vzdělávání, bezpečnost, dluhy, sociální služby, zdraví; plánované využití OPZ, OP VVV
a IROP (váha 0,3);
4. Absorpční kapacita pro komplexní intervenci, zda se jedná o obec či svazek obcí,
potenciální realizátoři, politická podpora, koordinace (váha 0,5).
Výsledky byly zpracovány do tabulky.
P. Pech z Oddělení regionálního centra střed představil přihlášku obce Desná, která požádala
o zapojení do KPSVL v rámci 6. vlny. Jako prioritní oblasti obec identifikovala bydlení, bezpečnost,
zdraví a zaměstnanost.
Někteří členové výboru vyjádřili kritické stanovisko ke způsobu schvalování a zpracování přihlášky.
U schvalování Memoranda o spolupráci nebyl přítomen starosta obce a obec v přihlášce téměř
vůbec nepopsala opatření k řešení prioritních oblastí. Na základě uvedeného vzniká podle
některých členů výboru pochybnost o motivaci a schopnosti obce řešit problémy sociálního
vyloučení na jejím území.
Na druhé straně zástupci Agentury hájili opodstatněnost zapojení obce Desná do KPSVL.
Nedostatky v přihlášce jsou vhodným polem pro začátek spolupráce, v rámci které obec získá
novou inspiraci k řešení problémů. Spolupráce s obcí je důležitá i z hlediska propojenosti
integračních problémů (hrozba migrace sociálně vyloučených osob) v regionu „Tanvaldsko“.
Koordinátor pro romské záležitosti Libereckého kraje ve svém písemném stanovisku také vyjádřil
podporu pro začlenění obce do KPSVL.
V rámci III. fáze hodnocení přidělili přítomní členové MVA Desné body v daných kritériích do
Hodnotící karty. Po vynásobení bodů váhou jednotlivých kritérií byl získán celkový výsledek za
každého hodnotitele. Celkově hodnotilo 9 členů MVA a součet hodnocení činil 39,5 bodů.
Vzhledem k tomu, že bylo přítomno 9 členů MVA, tak mohla přihláška obdržet maximálně 63 bodů,
tzn., že Desná bodovým hodnocením 39,5 bodů naplnila teoretické maximum z 62,7 %.
Výsledek III. fáze hodnocení:
Název obce
Desná

Celkový výsledek
39,5 (62,7 %)

Hlasování o zapojení obce Desná do KPSVL v rámci 6. vlny:
Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování schvaluje zapojení obce Desná
do 6. vlny spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám.

Strana 3 (celkem 4)

Úřad vlády České republiky
Odbor lidských práv a ochrany menšin
Výsledek hlasování
ANO
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Usnesení bylo přijato pod č. 4/2017.
2. Informace o naplňování SPSZ Vsetín a činnosti lokálního partnerství
M. Navrátil, vedoucí Oddělení regionálního centra východ, představil spolupráci s městem Vsetín.
Náročnou spolupráci hodnotil pozitivně, a to i vzhledem k zapojení všech relevantních partnerů.
Kromě témat spolupráce se vyjádřil ke kritickému stanovisku koordinátorky pro romské záležitosti
Zlínského kraje, které považuje za neopodstatněné.
Ústředním motivem další diskuze byly mediální výroky bývalého starosty Vsetína Jiřího Čunka
k problematice integrace romské menšiny. S. Hlaváčová, místostarostka města Vsetín, zdůraznila,
že většina nevhodných mediálních výroků byla řečena až po rezignaci na pozici starosty.
V současnosti je starostou Jiří Růžička, člověk se značnými zkušenostmi v oblasti sociálních
služeb. Spolupráce s Agenturou byla hodnocena kladně, zejména při hledání příkladů dobré praxe
v jiných obcích.
L. Fuková, členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, v prezentaci „ Město Vsetín
a spolupráce s ASZ. Jednání k návrhu zrušení“ poukázala na nedodržování závazků uvedených
v přihlášce. Za problematické považuje především mediální výroky J. Čunka, formulace vybraných
plánovaných opatření a zápisy z pracovních skupin. Dále vznesla dotazy na způsob zapojení
místních neziskových organizací a členů komunity do lokálního partnerství, podobu SPSZ
a plánovaných projektů. Spolu s některými členy výboru vyjádřila obavu, zda finanční prostředky
v rámci KPSVL budou směrovat skutečně k řešení situace sociálně vyloučených osob.
Další podněty členů výboru se týkaly nastavení základních obsahových požadavků na dikci zápisů
z pracovních skupin, zlepšení informování o uskutečněných aktivitách města Vsetín v rámci
KPSVL a předložení návrhu SPSZ Vsetín členům výboru k připomínkám, a to ještě před
schválením SPSZ městským zastupitelstvem.
V reakci na dotaz ohledně zapojení komunity do lokálního partnerství M. Navrátil vysvětlil
fungování fokusních skupin, prostřednictvím kterých jsou do procesu plánování začleněni
i zástupci komunity. Dále bylo vysvětleno, že v případě schvalování SPSZ je postupováno dle
schválené Metodiky KPSVL verze 4.0.
O žádném návrhu nebylo hlasováno.
3. Různé
V bodu Různé nebyl projednán žádný dotaz.
E. Horvát poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.
Dne 25.05.2017
Zpracovala: Mgr. Marianna Karcolová
Za správnost: Martin Martínek, M. A.
Schválil: Ing. Emil Horváth

Strana 4 (celkem 4)

