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OKRM/39/2014/Z/17 

Volební období 6 (2010 - 2014) 

Z Á P I S  

z 3. jednání sociální komise rady města konaného dne 23. 4. 2014 

Přítomni: Jan Duda, Mgr. Markéta Elichová, Ph.D., JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová, 

Mgr. Tomáš Chovanec, Lea Klokočková, Simona Lencová, Tomáš Řezníček, 

Marie Simotová, Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

Omluveni: Ing. Pavel Pokorný 

Hosté: Mgr. Petr Podhola, Bc. Marie Voštová, PhDr. František Batysta, Klub Aktiv 

Jednání zahájila a řídila předsedkyně sociální komise. V úvodu se přítomných dotázala, zdali souhlasí 

s návrhem programu (všichni přítomní hlasovali pro). Dále se dotázali, zdali členové komise obdrželi 

zápis z minulého jednání a zdali k němu má někdo připomínky. Zápis všichni obdrželi, připomínky 

nevznesl nikdo. Následně představila hosty - PaedDr. Františka Batystu a Marii Macháčkovou 

z občanského sdružení Akademický klub třetího věku, o.s. (Klub Aktiv) a předala jim slovo. 

Schválený program: 

1. Prezentace Klub Aktiv 

V úvodu dr. Batysta zmínil Komunitní centrum Máj s tím, že nebyli přizváni k jednáním 

o obsahu KC Máj a dále zmínil opakovaný neúspěch sdružení v dotačních programech 

města. Následně přítomným členům představil činnost prostřednictvím powerpointové 

prezentace, kterou doplnil slovním komentářem. 

K dotacím se vyjádřila předsedkyně komise a někteří z přítomných členů, kdy se snažili 

zástupcům vysvětlit způsob hodnocení. Předsedkyně komise doporučila i zapojení do 

procesu plánování sociálních služeb a činnosti pracovní skupiny Senioři. 

2. Komunitní centrum Máj 

Mgr. Podhola informoval přítomné o harmonogramu stavby, dokončení je plánováno na 

konec června, zahájení provozu předběžně od poloviny srpna 2014. Dále sdělil, jakými 

způsoby byli občané města informováni o KC Máj a jeho náplni: 

1. Byl zpracován informační letáček, který bude distribuován do schránek obyvatel sídliště 

Máj, k dispozici ho mají preventisté kriminality působící na Máji a stejně tak organizace, 

které tam poskytují služby. Dále bude distribuován do základních škol  Máj I. a II.  

2. Uskutečnilo se setkání pro veřejnost v kulturním klubu Horká Vana, kde se prezentovaly 

organizace, které budou v KC Máj působit. 

3. Vyšly jednostránkové články v denících MF Dnes a Českobudějovický deník. 

Mgr. Chovanec se dotazuje na "plachtu" s informacemi, která umístěna před KC Máj - 

Mgr. Podhola reaguje, že bude upravena. 
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3. Diskuze a různé. 

Mgr. Chovanec se dotazuje, zdali se nově zřizované hřiště na sídlišti Máj otevře veřejnosti. 

Náměstek Mgr. Podhola se k tomu vyjádřil, že otázka otevření hřiště je v jednání.  

 

 

3. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 18:30 hod. 

 

V Českých Budějovicích dne 23. 4. 2014 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřila: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. 

JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová 

předsedkyně komise 


