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Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 5. jednání sociální komise rady města konaného dne 15. 6. 2016 

Přítomni: Mgr. Michaela Čermáková, JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová, 

Mgr. Bc. et Bc. Jana Kilbergerová, Michal Kolář, doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., 

Ing. Jan Pikous, Marie Simotová, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA 

Omluveni: Alexandra Pořádková, Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

 

Jednání řídil předseda sociální komise. 

Schválený program: 

1. Dotační program na podporu sociální oblasti 2016 - 3. výzva. 

Přijato usnesení č. 7/2016 (8 - 8,0,0) 

Všichni přítomní členové obdrželi přehled žádostí s hodnocením administrátora 

a s hodnocením členů komise. Celkem bylo přijato 23 žádostí, z toho jedna neprošla 

formálním hodnocením. 3. výzva byla určena pouze pro opatření č. 1 a celková alokovaná 

částka činila 297.800 Kč.  

 Opatření č. 1 – Podpora celoroční činnosti a provozu organizací, které působí v sociální 

oblasti a vyvíjejí aktivity zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám 

obyvatel – bylo vybráno a k podpoře navrženo 5 projektů v celkové částce 297.800 tis. Kč; 

alokovaná částka byla vyčerpána. 

 O návrzích na výši příspěvků se hlasovalo jednotlivě, Mgr. Čermáková se zdržela 

hlasování o příspěvcích pro Diecézní a Městskou charitu České Budějovice. 

 

2. Diskuze a různé. 

Členové komise diskutovali o aktuální situaci v sociální oblasti. Doc. Petr informoval 

o plánované cestě do města Pardubice ohledně „ordinace“ pro osoby bez domova a bez 

přístřeší. 

 

M. Kolář se dotazoval na aktuální situaci ve vyloučených lokalitách (Palackého náměstí, 

Okružní). Pokud se v těchto lokalitách zvyšuje výskyt sociálně nežádoucích jevů, rád by je 

z pozice člena sociální komise řešil, aby se předešlo případným nepokojům. Na příští 

jednání bude přizván koordinátor romských asistentů Městské policie a zástupci organizací, 

kteří v těchto lokalitách působí. 

 

Termín jednání sociální komise bude určen a členům komise včas zaslán. Předpoklad je 

září 2016. 

5. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 17:30 hod. 
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Soubor usnesení: 

K bodu:  Dotační program na podporu sociální oblasti 2016 - 3. výzva. 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 7/2016: 

sociální komise rady města 

I. s c h v a l u j e  
návrh na rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sociální oblasti v r. 2016 - 3. výzva 

II. d o p o r u č u j e  
radě a zastupitelstvu města návrh rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu města 

České Budějovice na podporu sociální oblasti v r. 2016 - 3. výzva schválit 

 

V Českých Budějovicích dne 16. 6. 2016 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřil: Ing. Jan Pikous 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. 

předseda komise 


