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OKRM/133/2017/Z/65 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

ze 4. jednání sociální komise rady města konaného dne 11. 10. 2017 

 

Přítomni: Mgr. Michaela Čermáková, doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D., Mgr. Bc. et Bc. Jana 

Kilbergerová, Michal Kolář, doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Ing. Jan Pikous, Alexandra 

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

Omluveni: JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA 

Hosté: Ing. Kamil Calta, Mgr. Daniel Hovorka, RNDr. Michal Kohn, CSc., Bc. Marie 

Voštová 

Jednání zahájil a řídil předseda soc. komise doc. Petr. V úvodu přednesl program jednání, proti 

kterému nikdo nevznesl námitek a zdůraznil iniciativní roli sociální komise jako poradního orgánu 

rady města. Dále pak přivítal a představil přítomné hosty – RNDr. Michala Kohna, CSc., uvolněného 

radního pro sociální oblast, Ing. Kamila Caltu, českobudějovického zastupitele a zástupce Dopravního 

podniku České Budějovice, a.s. Další pozvaný host, Mgr. Daniel Hovorka, jednatel společnosti Lesy 

a rybníky města České Budějovice, s.r.o. se z jednání musel omluvit. 

Schválený program: 

1. Inhalační ostrůvky a zóny v Českých Budějovicích 

Přijato usnesení č.  4/2017 (9 - 8,0,1) 

Přítomní členové komise obdrželi v tištěné materiály týkající se přírodních a přirozených 

inhalací balzamických silic v Jihočeském kraji a výsledky výzkumu u dětí, které strávily 

pobytový letní tábor v inhalační zóně. Doc. Petr okomentoval jak předloženou prezentaci, tak 

i výsledky výše uvedeného výzkumu. Samotné město České Budějovice má ve svém těsném 

okolí 2 inhalační zóny (borové lesy), do kterých by mohla být zajištěna i pravidelná doprava 

MHD. Malé inhalační zóny (tzv. inhalační ostrůvky) je pak vhodné vytvořit v některých 

areálech ve městě jako je např. nemocnice či některé základní školy.  Ing. Calta doplnil, že od r. 

2018 se vozový park Dopravního podniku rozšíří o 16 EMG autobusů (ekologických), které by 

byly vhodné pro dopravnu do inhalačních zón. 

Na jaře tohoto roku město České Budějovice navštívila delegace z rakouského města Linz, která 

se dotazovala, zdali ve městě máme něco, co by pozitivně ovlivnilo zdraví občanů a nebyla to 

striktně zdravotní záležitost? I z tohoto důvodu komise vyslechla zprávu o inhalacích a dává 

radě města ke zvážení, aby výsledky výzkumů byly součástí zprávy pro město Linz. 

 M. Kolář se dotazuje, zdali by bylo vhodné se spojit v této záležitosti i s komisí rady města pro 

životní prostředí. Doc. Petr odpovídá, že v tuto chvíli ne, podnět bude předán přímo radě města, 

tak případně rozhodně o zapojení i jiných komisí. 

 

2. Aktuality a novinky z odboru sociálních věcí. 

Přijato usnesení č.  5/2017 (9 - 9,0,0) 

Doc. Petr požádal přítomnou vedoucí odboru sociálních věcí o informace z odboru. Bc. Voštová 

informovala o proběhlé kontrole týkající se vyúčtování neinvestičních dotací poskytnutých 

v rámci dotačního programu v roce 2016. Kontrola shledala předložená vyúčtování v souladu 
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s pravidly a smlouvami. Dále informovala o možnosti města realizovat v souladu s novelou 

zákona o hmotné nouzi tzv. opatření obecné povahy, kdy město určí problémové lokality, do 

kterých následně nebude vyplácen doplatek na bydlení. Cílem je zamezit sestěhování 

problémových osob do jedné lokality (domu). Dr. Zimmelová upozorňuje, že když město nemá 

koncepci bydlení, která by řešila bydlení těchto osob, není vhodné, aby dělala jen restriktivní 

opatření. 

ŠK informovala komisi o proběhlém pilotním projektu zaměřeném na prevenci nežádoucích 

jevů a chování na základních školách v ČB, který byl finančně podpořen z dotačního programu 

v tomto roce. Pilotní projekt proběhl dobře a zájem základních škol se zvýšil. Z tohoto důvodu 

se bude projekt opakovat a bylo požádáno o navýšení alokované částky pro rok 2018. Dále ŠK 

informovala, že bude třeba aktualizovat pravidla dotačního programu pro rok 2018. Navrhuje, 

že je připraví a zašle členům sociální komise k připomínkování. Na dalším jednání pak budou 

projednána. 

Doc. Petr navrhuje zpracovat přehled výše finančních částek směrujících do všech městem 

podporovaných oblastí.  

V závěru komise proběhla mezi členy neformální diskuze. 

 

Termín dalšího setkání byl stanoven na 6. prosince od 16:30 hodin. Místo setkání bude upřesněno. 

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

Soubor usnesení: 

K bodu:  Inhalační ostrůvky a zóny v Českých Budějovicích 

 

sociální komise rady města přijala  u s n e s e n í   č. 4/2017:  

sociální komise rady města 

d o p o r u č u j e  
radě města, aby výsledky výzkumů týkající se inhalace balzamických silic byly součástí zprávy 

o zdraví občanů pro město Linz 
 

K bodu:  Aktuality a novinky z odboru sociálních věcí. 

 

sociální komise rady města přijala  u s n e s e n í   č. 5/2017:  

sociální komise rady města 

n e d o p o r u č u j e  
radě města realizaci opatření obecné povahy a doporučuje vyčkat na zpětnou vazbu od měst, která 

k nim přistoupila. 
 

 
V Českých Budějovicích dne 11. 10. 2017 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřila: Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. 

předseda komise 


