
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 26 

 DNE: 18.11.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 431/2019/OS 

 

NÁZEV: 
 

Posun termínu aktualizace MPI 

 

ANOTACE: 
V důsledku organizačních personálních změn na Agentuře pro sociální začleňování dojde 
k posunutí termínu aktualizace Místního plánu inkluze města Žďár nad Sázavou pro období 2016 
– 2019, a to do 30. 6. 2020. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje posunutí termínu platnosti a provedení aktualizace Místního 
plánu inkluze města Žďár nad Sázavou pro období 2016 – 2019 do 30. 6. 2020. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

odbor sociální 

Předkládá: 

odbor sociální 

 



 

Název materiálu: Posun termínu aktualizace MPI 

 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: Příloha 1: Důvodová zpráva 
 
 
Popis 
Odbor sociální žádá o posunutí termínu aktualizace strategického dokumentu Místní plán inkluze 
města Žďár nad Sázavou do 30. 6. 2020. Místní plán inkluze je integrální součástí Strategického 
plánu sociálního začleňování města Žďár nad Sázavou pro období 2016 – 2019, v důsledku 
kterého město Žďár může čerpat finanční prostředky v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám.  
Původní dokument je platný do 26. 12. 2019. Z organizačních důvodů na straně Agentury pro 
sociální začleňování (přesun z organizační struktury Úřadu vlády do organizační struktury 
Ministerstva pro místní rozvoj) nebude Agentura schopna vyvíjet konzultační a metodickou činnost, 
která je k provedení řádné aktualizace Místního plánu inkluze potřebná. Ze strany města bylo 
určitým problémem neobsazení pozice koordinátora inkluze, a to od 26. 8. do 16. 10. 2019. 
Přičemž koordinátor inkluze je za aktualizaci tohoto dokumentu odpovědný. 
 
Dopad do rozpočtu města 

Není dopad do rozpočtu města. 
 
Geneze případu 
Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze byl schválen Zastupitelstvem města 
na svém 18. zasedání konaném 15. 12. 2016, s tímto usnesením (18/2016/OS/3): 

Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán sociálního začleňování, včetně Místního plánu 
inkluze, který je integrální přílohou dokumentu. 

Hlasování: pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0 
 
Návrh řešení 
Je uveden v materiálu. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Nejsou 
 
Doporučení předkladatele 
Rada města po projednání schvaluje posunutí termínu platnosti a provedení Místního plánu inkluze 
města Žďár nad Sázavou pro období 2016 – 2019do 30. 6. 2020. 
 
Stanoviska  
Koordinátor inkluze, který je odpovědný za naplňování a aktualizaci Místního plánu inkluze města 
Žďár nad Sázavou pro období 2016 – 2019, doporučuje schvální navrženého usnesení.  
Odbor Školství, kultury, sportu a marketingu doporučuje schvální navrženého usnesení. 
 



 

KB Žďár nad Sázavou IČ: 00295841 tel.: 566 688 111 e-mail: meu@zdarns.cz 
č. ú. 328751/0100 DIČ: CZ00295841  internet: www.zdarns.cz 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Označení materiálu: Prodloužení platnosti přílohy č. 1 Strategického plánu sociálního začleňování 

města Žďár nad Sázavou pro období 2016 - 2019, s názvem Místní plán inkluze Žďár nad 

Sázavou pro období 2016 – 2019. 

Důvod předložení k projednání a schválení Radou města Žďár nad Sázavou  

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou na svém zasedání dne 15. 12. 2016 usnesením č. 

18/2016/OS/3 schválilo Místní plán inkluze Žďár nad Sázavou pro období 2016-2019 (dále jen 

MPI) jako nedílnou součást Strategického plánu sociálního začleňování města Žďár nad 

Sázavou pro období 2016 - 2019, který je ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Odborem pro 

sociální začleňování (Agentura) v souladu s Metodikou Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám (dále KPSVL) zpracováván na období 3 let. 

Pokud je na základě MPI podpořen projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 

(dále OP VVV), je nutné, aby byla zajištěna platnost MPI po celou dobu realizace projektu. 

Platnost schválného Místní plán inkluze Žďár nad Sázavou pro období 2016-2019 končí 24. 12. 

2019. 

Vzhledem k tomu, že na území Žďáru nad Sázavou je realizován projekt, který je financován 

z výzvy OP VVV a jehož období fyzické realizace je 1. 9. 2018 - 31. 8. 2021, staly by se náklady na 

tento projekt po skončení platnosti MPI nezpůsobilými a realizace projektu by musela být 

zastavena. Aby byly náklady na realizaci zmíněného projektu způsobilé po celou dobu jeho fyzické 

realizace, je třeba schválit prodloužení platnosti MPI tak, aby časově pokrývala minimálně období 

fyzické realizace zmíněného projektu. Prodloužení platnosti MPI navrhujeme do 30. 6. 2020, a to 

pro případ, že by byl pro území Žďáru nad Sázavou předložen do výzev pro KPSVL v rámci OP 

VVV ještě jiný projekt nebo by bylo třeba realizaci některého projektu ze závažného důvodu 

prodloužit. 

Přílohy:  

Výpis ze zápisu Rady města  

Souhrnná informace o dotčeném projektu 

Doporučení předkladatele 
Rada města po projednání schvaluje posunutí termínu platnosti a provedení Místního plánu inkluze 
města Žďár nad Sázavou pro období 2016 – 2019 do 30. 6. 2020. 
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