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OKRM/14/2015/Z/5 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

 

Z Á P I S  

z 1. jednání sociální komise rady města konaného dne 27. 1. 2015 

Přítomni: Mgr. Miroslav Bína, MBA, Mgr. Michaela Čermáková, Mgr. Markéta 

Elichová, Ph.D., Mgr. Bc. et Bc. Jana Kilbergerová, Michal Kolář, 

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Bc. Jan Pikous, 

Alexandra Pořádková, Marie Simotová, Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

Hosté: Ing. Martin Maršík, Ph.D., Bc. Marie Voštová 

Jednání zahájil a řídil doc. P. Petr, předseda sociální komise. O úvodní slovo požádal 

i náměstek primátora pro školství a sociální věci Ing. Martin Maršík. 

Schválený program: 

1. Seznámení se s činností sociální komise RM, organizační záležitosti. 

V úvodu se souhlasem všech přítomných pověřil zpracováním zápisu sekretářku 

komise Š. Kovárnovou. Ověřovatelkou zápisu Mgr. Zimmelovou. Přítomným 

členům představil návrh programu pro jednání. Doc. Petr navrhl připravit plán 

setkání na I. pololetí 2015 a zároveň upozorňuje, že sociální komise je i komisí 

hodnotící v rámci dotačních programů města ČB. 

Doc. Petr přítomným připomněl význam sociální komise – především poradní 

a iniciativní. 

Náměstek primátora Ing. Maršík informoval členy komise o možnosti participovat 

ve spolupráci s bytovou komisí na návrhu pro využití nově zrekonstruovaného 

domu Vrbenská 3/4. Termín pro jednání sociální a bytové komise bude teprve určen 

a oznámen. Dále stručně shrnul význam sociální komise. Její role je v podávání 

podnětů a doporučení směrem k radě města, plnění zadání od rady města, hodnocení 

dotací a kontrola přijatých dotací u žadatelů (např. formou návštěv u žadatele).  

Členům komise budou na dalších jednáních představeny priority v oblasti investic 

do příspěvkových organizací. Svou vlastní roli vidí ve vyzdvihnutí významu 

sociální oblasti. 

Následně se představili přítomní členové komise (jméno, profese, zkušenosti ze 

sociální oblasti) včetně pracovníků odboru sociálních věcí. 

2. Seznámení se s pravidly Dotačního programu města České Budějovice na 

podporu sociální oblasti v r. 2015a dotačními tituly. 

Pravidla dotačního programu: 

Š. Kovárnová „Pravidla“ všem zaslala elektronicky. Prověří přístup do aplikace e-

dotace pro členy komise. Ve stručnosti představila způsob hodnocení žádostí. 

Kroky 1 a 2 hodnotí administrátor. Přehled žádostí a hodnocení zaznamená do xls. 

tabulky, kterou následně rozešle všem členům komise. Každý člen si zaslaných 
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tabulek může zaznamenat své vlastní hodnocení. Pokud své hodnocení členové 

zašlou v předstihu administrátorovi, hodnocení za členy komise bude 

zprůměrováno, zaznamenáno do tabulky a může být před jednáním soc. komise 

opět zasláno členů (= krok 3 hodnocení). Na jednání komise bude již následovat 

krok 4 hodnocení – výběr žádostí k podpoře a navrhování výše dotací. 

  

 

Dotační programy města ČB na podporu sociální oblasti. 

Š. Kovárnová představila opatření, která jsou pro letošní rok v rámci Dotačního 

programu města ČB na podporu sociální oblasti připravena. Příjem žádostí pro 

jednotlivá opatření je ve dvou výzvách, kdy první probíhá do 5. února 2015. Jedním 

z podkladů pro hodnocení žádostí je Rozvojový plán sociálních služeb a jeho Akční 

plán pro rok 2015 (je zpracován a čeká jen na projednání v orgánech města). Tyto 

dokumenty a další informace k sociálním službám a jejich plánování jsou 

k dispozici na http://rpss.c-budejovice.cz. Rozvojový plán sociálních služeb 

v tištené podobě je k dispozici u Š. Kovárnové. 

 

3. Plán práce na I. pololetí 2015. 

Plán práce sociální komise: 

Byly stanoveny následující termíny: 

- 23. února od 16:30 hodin – hodnocení žádostí přijatých v 1. výzvě 

1. dubna od 16:30 hodin – hodnocení žádostí přijatých v 2. výzvě 

Setkání s bytovou komisí – termín bude určen a zaslán členům komise 

Termíny a program jednání pro další měsíc budou určeny na dalším jednání. 

4. Diskuze a různé. 

Přijato usnesení č. 1/2015 (11 - 11,0,0) 

(Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = počet 

hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů) 

 

Různé: 

M. Kolář požádal o rozeslání kontaktů na členy sociální komise – zajistí sekretářka. 

Dále se dotazuje na agresivitu klientů odboru sociálních věcí. 

Doc. Petr navrhuje vyhodnocení frekvence napadnutí a dále řešit v malé pracovní 

skupince, která navrhne opatření. 

Doc. Petr podal podnět k řešení zdravotní péče o osoby bez domova, jako příklad 

dobré praxe uvedl. Středočeský kraj, který zřídil tzv. sociální obvody, které nejsou 

vymezeny geograficky, ale dle cílové skupiny; tyto obvody zajišťují zdravotní péči 

lidem bez domova). 

Mgr. Čermáková zmiňuje zajištění lékařské péče v Domě sv. Pavla. Doc. Petr toto 

zařízené navštíví a na dalším jednání komise podá zprávu. 
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Diskuze: 

Přítomní členové krátce řešili vzájemnou spolupráci při hodnocení žádostí přijatých 

do dotačního programu. 

 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Diskuze a různé. 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 1/2015: 

sociální komise rady města 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
projednání jednotlivých bodů programu 

II. u r č u j e  
1. působit jako hodnotící komise 

2. další termíny pro jednání sociální komise na 23.2. a 1.4.2015 

3. spolupracovat s bytovou komisí ve spolupráci s rezortním náměstkem primátora 

4. projednat podněty členů komise uvedené v zápisu 

 

V Českých Budějovicích dne 28. 1. 2015 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřila: Mgr. Petra Zimmelová, PhD., v.r. 

 

 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., v.r. 

předseda komise 

 


