NRZP ČR
Národní rada osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje
Slovenská 5, 779 00 Olomouc
IČO: 70856478, tel: 585 242 865, mobil: 736 751 212, e-mail: olomouc@nrzp.cz
bankovní spojení: Poštovní spořitelna, 192457952/0300

Zápis z 5. zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje
ze dne 31. 5. 2019, v čase od 11:00 do 13:00 hod.
Místo zasedání:
Účastníci:
Omluveni:
Hosté:

Zasedací místnost 10. patra RCO

Hana Hanušková, Jana Koželská , Mojmír Janků, Ing. Tomáš Tylich,
František Mencner, Josef Matoušek
Mgr. Milan Langer,
JanaMikudíková,

Pan M.Janků zahájil páté letošní jednání výboru NRZP Ol.kraje za nepřítomného
předsedu,který se účastní projektu "Poutí k sobě", přivítal všechny přítomné členy výboru i
hosty.Současně předal pozdravení od M. Langra členům výboru KRZP z pouti, kde
v současné době se nachází ve Švýcarsku.
 Kontrola úkolů z minulého zasedání výboru NRZP OK ze dne 25. 4. 2019.
Koordinátorka předala samolepku označující EK v Ol.kraji panu Mencnerovi, aby ji
příležitostně nalepil na vstup do benzinové pumpy v České Vsi na Jesenicku. Pan
Mencner konstatoval, že samolepku už tam kdosi přidal, tu novou si nechá pro případ, že ji
bude potřebovat na jiné místo. Přílohou tohoto zápisu bude fotografie.
O pokračování Projektu Job klubu pro OZP pro Uničovsko informovala koordinátorka po
dohodě s vedoucí poradny,která vedla kurz minulý týden sama a tentokrát zas kurz vedla
pouze Mgr. Dufková z NRZP ČR.
-Seminář "Rozvoj BB dopravy v Olomouckém kraji", proběhne dne 20. 6. 2019.
Pozvánky byly rozeslány členským organizacím NRZP OK a spřáteleným organizacím.
Koordinátorka chtěla zajistit parkování předváděcího automobilu OPEL na náměstíčku
před RCO, ale zjistila, že toto patří Magistrátu města Olomouc a že získat k tomu povolení
je velmi složité (zábor veřejného prostranství, nahlásit konkrétní vozidlo, přesnou tonáž...)
Pan Vočka doporučil postavit vozidlo na parkoviště za KÚ a tam se za účelem prohlídky
vozidla se zájemci přemístit). Z boku budovy je rovněž parkoviště pro označená vozidla,
ale tam by nebyl prostor pro účastníky prohlídky.
Ozvala se paní Yvona Vladařová, autorizovaný dealer Opel a Chevrolet) z MOTO
MORAVA s.r.o., která původně pověřila pana Krikla, ale před několika dny došlo opět ke
změně a přednášet i předvádět automobil bude na semináři jako zástupce firmu Opel pan
Jiří Loubal, prodejce vozidel - Fleetmanager. Proto byly údaje na pozvánce pozměněny.
Pozvánka bude také přílohou tohoto zápisu.
Ředitelka KIDSOKu p. Kateřina Suchánková pověřila přednáškou k BB dopravě v našem
kraji podle námi navržených témat svého kolegu pana Petra Siegla.
Koordinátorka zajišťuje účastníky semináře, hlásí se také kolegyně z PS pro soc. a prac.
rehabilitaci ÚP v Olomouci, které zajímá zejména ukázka předváděcího vozidla pro OZP.
Občerstvení máme zajištěno, máme slíbený příspěvek od NRZP ČR. Koordinátorka
objevila bagetárnu "U Golema", kde prý dělají nejlepší bagety v Olomouci a hodlá tam
objednat balené bagety.

Změna rozpočtu NRZP OK na rok 2019
Žádost o dotaci byla o 35.000 Kč, smlouva je na 30.539,- Kč, proto musíme schválit
změnu rozpočtu. Výbor se po předběžné dohodě s předsedouNRZP OK usnesl na
snížení částek z OA z plánovaných 8. 000 na 5.000 a z cestovného z 16 tis. na 14.539,Kč, protože předseda bude převážnou část roku na cestě v zahraničí, tudíž nebude tolik
využívat OA ani cestovného při akcích NRZP OK. Bylo hlasováno a z 6ti přítomných
členů výboru hlasovalo 6 pro navrženou změnu rozpočtu. Nikdo se hlasování nezdržel.
 Různé:
- Hana Hanušková stále čeká s předsedkyní Rady seniorů na termín setkání s hejtmanem.
Ten ji sice oslovil, ale termín setkání byl na poslední chvíli, kdy už měla v diáři důležité
jednání. Setkali se spolu na Hrách seniorů ve čtvrtek 23. 5 2019 s předsedkyní Krajské rady
seniorů v OL.kraji Milenou Hesovou. Paní Hanušková tam zastupovala skupinu lidí se
zdravotním postižením. Soutěžila 5ti členná družstva seniorů z ČR, SR a Polska nad 60 let v
několika disciplínách , nejstarší dva měli 82 a 83 let.
Řešení odlehčovacích služeb a respitní péče pro pečující osoby navrhneme při příští
přípravě KPVP (od roku 2021 (pan Vočka, paní Sonntágová).
Paní Nepejchalová slíbila koordinátorce poslat e-mail s nově zjištěnými informacemi
ohledně odlehčovacích služeb a respitní péče pro pečující osoby. Poslala je v úterý po jednání
výboru, za což děkujeme a přikládáme jako přílohu k tomuto zápisu.
Koordinátorka 24. 5. opět zaznamenala obsazené parkovací místo před prodejnou Albert v
Olomouci u hl. nádraží (jediné vyhrazené pro ZP) bezohledným řidičem auta Peugeot se
zakoupenou SPZ KARLIK99. Po nahlášení na PČR dojela hlídka, na auto vylepila
"parkovačku" s předvoláním.
 Příští jednání výboru se uskuteční v pátek 28. 6. v zasedací místnosti 14. patra RCO,

V Olomouci31. 5. 2019
Zapsala: Jana Mikudíková
Ověřil: Mojmír janků

