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Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 8. jednání sociální komise rady města konaného dne 30. 11. 2015 

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

Ing. Jan Pikous, Marie Simotová, Zbyněk Sýkora, Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

Omluveni: Mgr. Miroslav Bína, MBA, Mgr. Michaela Čermáková, JUDr. Mgr. Jaroslava 

Hrabětová, Alexandra Pořádková 

Hosté: Bc. Marie Voštová 

 

Jednání zahájil a řídil doc. Petr Petr, předseda komise. 

Schválený program: 

1. Projednání žádosti spolku STŘEP 

Usnesení nebylo přijato. 

Bod uvedl doc. Petr. Doc. Kozlová požádala komisi o vyjádření k žádosti o poskytnutí 

neinvestiční dotace pro spolek STŘEP, který je registrovaným poskytovatelem tlumočnické 

služby. Přítomné členové komise vedli k žádosti diskuzi, v jejímž závěru bylo navrženo 

usnesení, které nebylo přijato.  

 

2. Informace k činnosti komise do konce roku 2016 

Doc. Petr požádal sekretářku komise Š. Kovárnovou, aby sdělila, zdali jsou na činnost komise 

nějaké požadavky na činnost do konce roku. V současné době je třeba aktualizovat Pravidla 

dotačního programu na podporu sociální oblasti pro rok 2016. Nyní proběhla aktualizace 

směrnice pro dotační programy a následně budou úpravy zapracovány i do pravidel. Dále Š. 

Kovárnová informovala o změnách v rámci veřejné podpory, kdy poskytovatelé sociálních 

služeb budou pověřování Jihočeským krajem k poskytování služeb obecně hospodářského 

zájmu a město ČB se bude k tomuto pověření připojovat. Tento postup bude mít i vliv na 

poskytování dotací. Celková alokovaná částka v návrhu rozpočtu pro rok 2016 je 6 mil. Kč.  

Doc. Petr požádal Š. Kovárnovou, aby zpracovala návrh úprav pravidel a rozeslala je členům 

komise k připomínkování. Upravená pravidla budou předloženy radě města nejpozději na první 

zasedání v lednu 2016. 

 

3. Diskuze a různé 

Doc. Petr informoval komisi o žádosti organizace Rozkoš bez Rizika prezentovat svou činnost. 

Se zástupci organizace povede diskuzi a členům předloží o jejich činnosti zprávu. 

Dále doc. Petr připomněl problematiku poskytování zdravotní péče v rozsahu praktického lékaře 

pro osoby bez domova a bez přístřeší (vytvoření tzv. formálního obvodu). O této problematice 

bude informována rada města, která následně může komisi pověřit řešením tohoto problému. 

8. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 18:00 hod. 

 

V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2015 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřila: Mgr. Petra Zimmelová, PhD.              doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. 

předseda komise 


