
Z Á P I S 

 

Z 13. ZASEDÁNÍ SENIORSKÉHO SENÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 

konaného v zasedací místnosti Rady města dne 17. dubna 2014 od 9.00 hodin 

 

Zasedání řídil: Jan Kolář 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Nepřítomni: F. Matějka – O, M. Nollová – O 

Zasedání se zúčastnil primátor města Mgr. Juraj Thoma 

 

Program: viz Pozvánka 

Úprava programu: změna pořadí v pozvánce uvedených bodů jednání 

 

x – x – x 

 

K bodu 2. Různé 

 

Předložili: J. Kolář, J. Hojsa 

                  - ústní informace 
                B. Trnková 

                   - písemně propagační leták 

 
J. Kolář podal tyto informace: 

- aktuální činnost krajské rady seniorů ve věcech se vztahem k širší seniorské populaci    

- realizace námětů senátu na úpravu veřejných prostranství                                                                                                                                     

- projednání senátem doporučených zpráv v Radě města 

J. Hojsa podal tuto informaci: 

- stav v realizaci odpočinkového přístřešku v DpS Hvízdal 

B. Trnková podala informaci: 

- konání výletu dne 28. 5. 2014 

 

V rámci výše uvedených informací bylo sděleno: 
          Členská organizace Seniorského senátu - Krajská rada seniorů se v období leden až duben 

mimo jiných úkolů zaměřila na navázání kontaktů s poslanci politických stran a hnutí, které ve 

svých volebních programech deklarovaly podporu seniorům při zajišťování jejich oprávněných 

zájmů a potřeb. V současné době se jedná především o problematiku bydlení, zdaňování pracujících 

důchodců a valorizaci starobních důchodů. 

          Ve věci bydlení krajská rada projednala "Informaci o bydlení ...". Materiál byl zaslán k vyu- 

žití jako názor "zdola" při zpracování koncepce sociálního bydlení, na které se v komisích poslanec- 

ké sněmovny již pracuje. Adresáty dokumentu byli: Alena Gajdůšková /místopředsedkyně Senátu/, 

Věra Jourová /ministryně MPSV/, František Kubeš /expert KSČM/, Zdeněk Pernes /předseda 

RSČR/ a Milan Taraba /expert ČSSD a RSČR/. Ministryně Věra Jourová potvrdila příjem a využití 

zaslaného dokumentu. 

          Ve věcech zdaňování pracujících důchodců a valorizace starobních důchodů krajská rada 

seniorů projednala "Dopis poslancům" zvoleným do dolní komory Parlamentu ČR za Jihočeský 

kraj. Dopis byl žádostí o zrušení zákona č. 500/2012 Sb., kterým byl odňat daňový odpočet pracují- 

cím důchodcům a o zrušení tříletého moratoria na valorizaci starobních důchodů schváleného Neča- 

sovou a Kalouskovou vládou, včetně zajištění spravedlivé valorizace důchodů. Dopis byl zaslán těm 

poslancům, jejichž politické subjekty v předvolební kampani deklarovaly nápravu uvedených věcí. 

          Jedná se o tyto subjekty a poslance: ANO - Roman Kubíček a Radka Maxová, ČSSD - Vítěz- 

slav Jandák, Jan Mládek a Jiří Zimola, KDU-ČSL - Jan Bartošek, KSČM - Vojtěch Filip a Alena  

Nohavová, ÚSVIT - Karel Pražák. Uvedení poslanci postupně potvrzují přijetí dopisu, včetně pod- 



pory v něm uvedených požadavků. Krajská rada s jednotlivými poslanci postupně navazuje kon- 

krétní spolupráci. Místo Jiřího Zimoly se stala poslankyní Vlasta Bohdalová. 

          S výše uvedenými materiály se lze seznámit na webových stránkách krajské rady: 

                                                          jc.rscr@seznam.cz 

Ve věci realizace námětů seniorského senátu na úpravu veřejných prostranství bylo sděleno: 

- Byla provedena úprava chodníku mezi ulicemi Kubatova a Nerudova položením asfaltového povr- 

   chu na původní již nevyhovující betonový podklad. 

- Již probíhá výstavba odpočinkového přístřešku v areálu DpS Hvízdal. Dokončení se předpokládá 

   v nejbližších dnech. 

Seniorský senát ocenil přístup orgánů města k zajištění těchto svých námětů. 

          Ve věci projednání senátem doporučených zpráv pro Radu města: 

          Na lednovém zasedání seniorského senátu byl projednán "Návrh soutěžního výtvarného pro- 

jektu Stáří očima dětí" a "Zpráva o činnosti Seniorského senátu města České Budějovice v roce 

2013". Oba materiály byly senátem doporučeny k projednání v Radě města. Projednání "zprávy o 

činnosti v Radě města vyplývá ze Statutu senátu. Návrh výtvarné soutěže byl k projednání v Radě 

města doporučen i přítomným náměstkem primátora Petrem Podholou. 

          Oba materiály Rada města projednala na svém zasedání dne 12. února 2014. Diskuse k před- 

loženým materiálům nebyla. V následně obdrženém usnesení Rady je uvedeno, že vzala na vědomí 

zprávu o činnosti. K problematice výtvarné soutěže není v usnesení zmínka. Ani z úseku příslušné- 

ho náměstka nebyla dosud podána v této věci žádná informace.  

 

          Ve věci konání výletu byl rozdán propagační leták. Výlet se uskuteční 28.5.2014 do Albrech- 

tic a Týna nad Vltavou. Je spojen s návštěvou vyhlídkové věže, otáčivého hlediště, soutoku řek Vl- 

tavy s Lužnicí a loutkařského muzea. Zájemci se mohou přihlásit do 21. května u paní Šafránko- 

vé na telefonu 603 804 547. Doprava je zajištěna, odjezd bude od CSS Staroměstská v 9.00 hodin 

Cena zájezdu je 150 korun. 

 

x - x - x 

 

K bodu 2. Volba předsedy senátu 

 

          V souladu se Statutem a Jednacím a volebním řádem Seniorského senátu schválenými Radou 

města je volební období předsedy senátu dvouleté. Toto období pro stávajícího předsedu Jana Kolá- 

ře je ukončeno 19. dubnem 2014 a je tudíž nutno provést novou volbu předsedy. Dosavadní předse- 

da současně oznámil, že již nehodlá na tuto funkci kandidovat. 

          Pro volební akt byly připraveny "hlasovací lístky" a organizačně jej za účasti primátora za- 

jišťovala pracovnice úseku primátora paní Dagmar Kopalová. Volební akt probíhal formou tajného 

hlasování. Pro zvolení předsedy bylo nutno, aby pro něho hlasoval nadpoloviční počet všech členů 

senátu - v tomto případě se jednalo o nejméně 7 hlasů. Na rozdaných hlasovacích lístcích měl každý 

z přítomných členů napsat jméno osoby, kterou za předsedu senátu doporučuje. 

          Výsledek hlasování v 1. kole byl následující: 
- Milada Mašková              - 4 hlasy 

- Jan Kolář                          - 3 hlasy 

- Zdeněk Škoda                   - 2 hlasy 

- neplatný                             - 1 hlas 

Předseda senátu tudíž nebyl zvolen. Bylo přistoupeno k hlasování ve 2. kole. 

          Výsledek hlasování ve 2. kole byl následující: 
- Jan Kolář                            - 4 hlasy 

- Zdeněk Škoda                     - 4 hlasy 

- Marie Nollová                     - 1 hlas 

- neplatný                               - 1 hlas 

Předseda senátu nebyl zvolen ani ve 2. kole. Jelikož se jednalo o patovou situaci mimo jiné i vzhle- 



dem k tomu, že hlasy získával i nekandidující dosavadní předseda, schválil senát se souhlasem pri- 

mátora, aby volba pokračovala na příštím zasedání. V souladu s Jednacím a volebním řádem bude 

svolavatelem příštího zasedání primátor města. Bylo usneseno, aby si členové senátu ujasnili mož- 

nost zvolení příštího kandidáta. Dosavadní předseda senátu též doporučil možnost jmenování Radou 

města nového člena senátu /jedno místo je dosud neobsazené/ z řad ekonomicky aktivního seniora, 

který se z titulu své profese v seniorské problematice angažuje a mohl by být vhodným kandidátem 

na předsedu, na kterém by se shodla většina. 

 

x - x - x 

 

Zapsáno dne 20. dubna 2014. 

 

Rozdělovník: - členové Rady města 

                       - členové seniorského senátu 

 

Příští zasedání senátu se uskuteční na základě rozhodnutí primátora města. 

 

                                                                            Jan Kolář, v.r. 

                                                                            člen Seniorského senátu 

                                                                             města České Budějovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


