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Zápis  

ze 6. zasedání Seniorského senátu města České Budějovice  

konaného dne 10. 12. 2015 v zasedací místnosti rady města č. 103, Magistrát 

města České Budějovice  

 
Přítomni: dle prezenční listiny (z 15 přítomno 11) 
 
Omluveni: PhDr. Jaromír Schel – předseda, doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. – 
uvolněná radní 
 
 
Z pověření předsedy seniorského senátu jednání zahájil a zasedání řídil pan Zdeněk 
Škoda. Po schválení navrženého programu jednání bylo přikročeno k jednotlivým 
bodům programu. 
 

1. Paní doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D., byla z jednání omluvena a bude pozvána 
na příští jednání seniorského senátu v 02/2016. 
 

2. Inspirativní podněty pro práci seniorského senátu (Mgr. Nollová k tomu 
dohodnuta) 
 

 Termín příštího jednání senior. senátu bude vždy dohodnut již na posledním 
zasedání. 
 

 Poradenská činnost pro seniory 
Seznam a adresy uvedeny v příručkách „Průvodce sociální oblastní města 
České Budějovice“ – Magistrát města České Budějovice a „Určitě si 
poradíte“ - Jihočeský kraje. Příručky, které byly rozdány členům senátu, jsou 
k dispozici na Magistrátu města Č. Budějovice a Krajském úřadě – 
Jihočeského kraje. Je nutné zajistit větší propagaci a distribuci k seniorům a 
občanům města. 
 

 Úloha a postavení seniorského senátu vyplývá nejen z platných dokumentů 
Rady města České Budějovice, ale bude záležet na vzájemné komunikaci 
těchto orgánů a ctění úlohy a postavení senior. senátu ze strany pracovníků 
magistrátu a členů rady města. 
 

 Zrealizované podněty od senior.senátu 
- Puklicova ulice (lavičky) 
- Přechod u DS Hvízdal 
- Pergola DS Hvízdal 
 

 Dotazníky pro občany města 
Názorová hladina občanů (podněty, kritika, atp.) využitelná pro práci 
magistrátu v oblasti podnětů občanů v jednotlivých oblastech života občanů 
města, zejména seniorů a hendikepovaných občanů. Přínos, obsah a 
četnost anket. 
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 Další podněty jsou zahrnuty do „Plánu na rok 2016“ 
 
 

3. Exkurze Plzeň 
Všichni členové (přítomní) seniorského senátu, kteří se zúčastnili exkurze do 
plzeňského centra TOTEM v 09/2015 včetně návštěvy divadla, katedrály a 
městského úřadu Plzně, se shodli v kladném a přínosném hodnocení této akce, 
která přispěla k obohacení podnětů v práci seniorského senátu. Zejména byla 
hodnocena návštěva centra TOTEM a jeho činnost pro seniory. 
 
 

 
 
Návrh plánu činnosti Seniorského senátu města České Budějovice na rok 2016 
 

1. Setkání se zástupci hendikepovaných občanů ke slyšení a poznání jejich 
problematik, podnětů a námětů ke zlepšení podmínek jejich života v našem 
městě. 

 
2. Řešení signálů od staničníků MHD pro nevidomé u frekventovaných 

přestupních stanic MHD, jako např. IGY, U Pošty na Senovážném nám. apod. 
Nevidomý dostává signál o příjezdu prvních busů MHD ke stanici. V případě, 
že ke stanici přijíždí další a další busy MHD postupně za sebou, nemá nevidomý 
možnost již získat ucelené informace a busy odjíždí, někdy i jako první ten 
poslední, který do zastávky přijel. 
 

3. Zmapovat prostory města, ve kterých je realizována vzdělávací, kulturní, či jiná 
zájmová činnost pro jejich další možné využití k volnočasovým aktivitám seniorů 
(školy, kluby, domy kultury, atp.). Jedná se o větší prostory a pro danou  činnost 
již i vybavené nebo přizpůsobivé prostory. 
 

4. Problematika bezpečnosti a schůdnosti přístupové komunikace k obch. centru 
KAUFLAND od zastávek MHD u „Výstaviště“ zejména za snížené viditelnosti, 
zhoršeného počasí a v zimním období. 
 

5. Zóna 30 v Kubatově ulici, úpravy vedoucí ke zpomalení a frekvenci dopravy. 
Problematikou zůstávají nedostatečné přechody pro chodce – zejména pro 
starší a méně pohyblivé seniory 
 

6. Uzavření přechodu u DS Hvízdal 
 

 
 
Příští a další jednání seniorského senátu: 

 Výjezdní zasedání 26. 1. 2016 ve 14:00 hodin klub 2C2 METROPOL 

 11. 2. 2016 (čtvrtek) od 13:00 hodin v zased. míst. č. 103 (1. posch., MM) 
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Návrh programu 11. 2. 2016 

1. Seznámení s paní doc. Ing. Lucií Kozlovou, Ph.D. 
2. Hodnocení činnosti 2015 
3. Návrh plánu na rok 2016 
4. Výjezdní zasedání 2016 
5. Informace z krajské konference Rady seniorů 
6. Požádat jednotlivé členy Seniorského senátu města Č. B předat vlastní náměty 

na problémy, které by ve svém okolí chtěli řešit. 
7. Různé 

 
 
 
 
 
Zapsal: Zdeněk Škoda – člen seniorského senátu 
 
Schválil: PhDr. Jaromír Schel -  předseda  
 
 
 
Rozdělovník: 

- členové seniorského senátu 
- členové rady města 
- vedoucí odboru OSV 

 

 


