
Zápis z 3. zasedání Seniorského senátu města České Budějovice 

 

Termín konání: 22.6.2015  14,00 – 17,00 h. 

Místo konání: zasedací místnost rady města č. 103 MM ČB 

Přítomni:  PhDr. Schel Jaromír – předseda, Ing. Boháč Jaroslav – místopředseda, Hojsa 
                Jaroslav, Pomije František, Ludvíková Marie, Řeháková Marie, Petrová Natálie,  
                Votýpka Josef, Škoda Zdeněk, Mgr. Mašková Milada, Benčíková Anita, Mgr. Nollová  
                Marie, Oulehlová Libuše, doc. Ing. Vaněčková Eva, CSc. 
 

Program: 

3. zasedání Seniorského senátu města Č. Budějovice, zahájil předseda, PhDr. Jaromír Schel, přivítal 

všechny přítomné, seznámil je s programem a předal slovo přednášejícímu: 

1) p. mjr. Mgr. Jiřímu Matznerovi  z Krajského ředitelství policie Jč. kraje, který  přednášel na téma 

„(NE)BEZPEČNÝ VĚK – ohrožená skupina“, kde seznámil přítomné s aktuálním vývojem kriminality ve 

vztahu k seniorům, preventivní aktivity jihočeské policie směrem k seniorům  (násilná trestná činnost, 

podvody a krádeže). 

2) další přednáška, pí Libuše Oulehlové ze Sdružení pro obranu spotřebitelů, na téma „Ochrana 

spotřebitelů“, byla zaměřena na kupní smlouvy, nákupy na internetu, nákupy v kamenných 

obchodech, reklamace, záruční dobu a reklamaci potravin.  

Různé: 

Předseda Seniorského senátu, PhDr. Jaromír Schel, hovořil o budoucím směřování činnosti senátu, 

zdůraznil přibývající počet seniorů, kterých je nyní, ve věku nad 65 let, v Č. Budějovicích přes 13 tis.. 

Dále požádal p. náměstka, Ing. Martina Maršíka, Ph.D., o sdělení, jak probíhá grantový systém města 

v oblastI sociální, kulturní a sportovní. Pan náměstek přislíbil předložit požadavek do RM. 

Předseda senátu, PhDr. Jaromír Schel, rovněž předložil návrh – uskutečnit výjezdní zasedání 

Seniorského senátu na dvě výstavy do Plzně – „Města kultury 2015“ (září, říjen) -  a současně navštívit 

Seniorský senát v Plzni a vyměnit si zkušenosti. 

Diskuze: 

1) Dotazy k trestné a násilné činnosti v Č. Budějovicích  
2) Komunitní centrum Č. Budějovice - přístupový vchod (chybí zábradlí, přístupová cesta klouže, 
    namokne-li) 
3) Chybějící lavičky mezi CSS Staroměstská po IGY 
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Usnesení: 
 

1) Návštěva města Plzeň – bylo schválena 
2) Grantový systém sociální, kulturní a sportovní oblasti předložit požadavek Radě města České 

Budějovice. 
 

 

 

 

Zapsala:  dne 23.6.2015 Slaninová Irena v. r. – Odbor soc. věcí Magistrátu města Č. Budějovice 

 

Schválil: dne 30.6.2015 PhDr. Jaromír Schel v. r. – předseda Seniorského senátu města Č. Budějovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

- členové Seniorského senátu České Budějovice 

- členové Rady města České Budějovice 

- ved. Odboru soc. věcí Magistrátu m. Č. B. – Bc. Marie Voštová 

 

 


