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Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

ze 7. jednání sociální komise rady města konaného dne 16. 9. 2015 

 
Přítomni: Mgr. Miroslav Bína, MBA, 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., Marie Simotová, Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

Omluveni: Mgr. Michaela Čermáková, Ing. Jan Pikous, Alexandra Pořádková 

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

Jednání zahájil a řídil doc. Petr Petr, předseda komise. Po krátkém úvodu předal slovo náměstku 

primátora Ing. Martinu Maršíkovi, Ph.D. 

Schválený program: 

1. Projednání žádosti NRZP ČR 

Přijato usnesení č. 6/2015 (8 - 7,1,0) 

 Tento bod uvedl náměstek primátora. Město České Budějovice bylo oslovenou zástupci NRZP 

ČR (p. Krása) s žádostí o finanční podporu na zajištění slavnostní akce předávání cen Mosty 

2015, které se uskuteční v dubnu či květnu příštího roku. Akce by se měla konat v Českých 

Budějovicích na Výstavišti ČB. Zástupci NRZP zde již osobně vyjednávali, kdy jim byla 

přislíbena podpora. Nyní městu byla doručena písemná žádost, ve které je uveden požadavek na 

finanční podporu ve výši 200 tis. Kč. V tomto roce se předávání cen uskutečnilo v Brně, kdy 

město bylo též účastníkem, neboť na cenu byla nominována i Bezbariérová mapa města ČB, za 

kterou pak město získalo jen čestné uznání.  Komise byla požádána o vyjádření svého názoru na 

uskutečnění akce a její finanční podporu ze strany města. 

 Doc. Petr se dotazuje, za jakého důvodu se akce uskuteční zrovna v Českých Budějovicích 

a jakým způsobem se akce promítne do života místních osob se zdravotním postižením?  

Mgr. Zimmelová navrhuje, aby jednou z podmínek finanční podpory město bylo i to, že se zde 

mohou prezentovat místní poskytovatelé sociálních služeb (PR sociální oblasti).  

J. Kolář se dotazuje, jaké budou z této akce dlouhodobé přínosy? Zřejmě žádné, jedná se o čistě 

PR akci. 

2. Informace k obsazení bytů v bytových domech Vrbenská 3/4 a Lidická 5. 

Přijato usnesení č. 7/2015 (8 - 8,0,0) 

Bc. Voštová informovala přítomné členy komise o průběhu jednání se zástupci Správy domů 

s.r.o. ohledně obsazování bytů v bytovém domě Vrbenská 3/4 a o záměru převodu bytů v domě 

s pečovatelskou službou Lidická 5 zpět do bytového fondu města a jejich využití. 

3. Informace ke zvýšení úhrad za poskytované služby v příspěvkových organizacích 

Přijato usnesení č. 8/2015 (8 - 8,0,0) 

Bc. Marie Voštová informovala o navýšení úhrad za služby poskytované v příspěvkových 

organizacích města (domovy pro seniory, jesle, azylové domy), které již bylo projednáno i radou 

města. Navýšení úhrad odráží především zvyšující se náklady na poskytované služby. 

4. Diskuze a různé 

Přijato usnesení č. 9/2015 (8 - 8,0,0) 

1. komise obdržela žádost společnosti Auticentrum, o.p.s. o změnu v účelu poskytnuté dotace 

v rámci Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2015. Původně byla dotace 

určena na poskytování sociálně aktivizační služby, nyní Auticentrum, o.p.s. žádá o umožnění 

využití dotace na nově zřízené odlehčovací služby pro rodiny s autistickými dětmi. 
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2. Mgr. Kovárnová a Mgr. Zimmelová ve stručnosti informovaly o průběhu jednání města České 

Budějovice s Agenturou pro sociální začleňování ve smyslu dlouhodobější spolupráce a možnosti 

čerpání finančních prostředků z EU. 

 

7. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 14:29 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Projednání žádosti NRZP ČR 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 6/2015: 

sociální komise rady města 
 
d o p o r u č u j e  
1. radě města předávání ceny Mosty 2015 finančně podpořit v souvislosti s účastí místních 

subjektů (poskytovatelé či uživatelé sociálních služeb). 

2. jednat s organizátory ohledně výše finančního příspěvku od města České Budějovice 
 

K bodu:  Informace k obsazení bytů v bytových domech Vrbenská 3/4 a Lidická 5. 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 7/2015: 

sociální komise rady města 
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
informace o obsazování bytů v bytových domech Vrbenská 3/4 a Lidická 5 
 

K bodu:  Informace ke zvýšení úhrad za poskytované služby v příspěvkových organizacích 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 8/2015: 

sociální komise rady města 
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
informace o navýšení úhrad za poskytované služby v příspěvkových organizacích 
 

K bodu:  Diskuze a různé 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 9/2015: 

sociální komise rady města 

s o u h l a s í  
se změnou v účelu dotace poskytnuté společnosti Auticentrum o.p.s. v souladu s jejich žádostí 

 

V Českých Budějovicích dne 18. 9. 2015 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřil: Mgr. Miroslav Bína, MBA 

 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. 

předseda komise 


