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OKRM/157/2022/Z/76 

Volební období 9 (2022 – 2026) 

 

Z Á P I S  

ze 7. jednání sociální komise rady města konaného dne 8. 12. 2022 

Přítomni: Mgr. Miroslav Bína, MBA, Mgr. Markéta Elich, Ph.D., Pavla Heyduková, Bc. Jan Hošek, 

Vladimíra Hrušková, Mgr. Jana Kilbergerová, doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Bc. Kamil 

Podzimek, Alice Stierandová, Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. 

Omluveni: Jaromír Frank 

Hosté: Bc. Marie Voštová 

 

Jednání proběhlo v kombinované formě – 1 člen byl připojen on-line a 9 jich bylo přítomno fyzicky.  1 

člen se nemohl zúčastnit, neboť mu nebyla na správnou adresu doručena pozvánka k jednání. 

Jednání zahájil a řídil předseda komise Kamil Podzimek. Na úvod přednesl návrh programu, který byl 

dopředu zaslán elektronicky a dotázal se, zdali s ním všichni souhlasí či mají návrhy na jeho doplnění. 

Nikdo žádné nevznesl a program byl schválen. Zapisovatelem byla určena sekretářka komise Š. 

Kovárnová. 

Předseda informoval o doplněném jednacím řádu komisí (předseda si na prvním jednání stanoví 

svého zástupce). Svým zástupcem v době jeho nepřítomnosti určil Jana Hoška. Sociální komise se 

bude scházet cca 1x měsíčně ve čtvrtek, předseda připraví plán činnosti.  

 

Průběh jednání: 

1. Představení se, očekávání, vize. 

Předseda vyznal přítomné, aby se každý představil a sdělil, jaká témata by chtěl v komisi řešit. 

Podzimek Kamil  

• téma: osoby bez přístřeší 

Kilbergerová Jana 

• téma: bezdomovectví, pobytové sociální služby pro seniory, lůžkový hospic, péče o osoby 

s poruchou autistického spektra 

Šulistová Radka 

• téma: primární prevence u předškolních dětí 

Stierandová Alice 

• téma: ženy bez domova, sociální služby 

Kozlová Lucie 

• téma: plánování sociálních služeb, pobytové sociální služby (krátce informovala o krajském 

záměru na výstavbu pobytových služeb pro seniory a osoby se ZP, na další komisi představí 

detailněji); propojení - spolupráce města a kraje v sociální oblasti 

Hošek Jan 

• téma: bezdomovectví, prevence rizikového chování 
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Hrušková Vladimíra 

• zneužívání seniorů - prevence 

Elich Markéta 

• téma: plánování sociálních služeb, poskytování dotací, sdílené bydlení seniorů 

Bína Miroslav 

• téma: konkrétní téma nemá, rád by nabídl zkušenosti z téměř 20 leté činnosti v sociální 

komisi RM 

Heyduková Pavla 

• téma: ohrožené děti, děti na ubytovnách, práce s dětmi a mládeží 

Voštová Marie, vedoucí odboru sociálních věcí, pozice hosta, provázání mezi sociální komisí a 

samosprávnou činností odboru 

Kovárnová Šárka, sekretářka komise, jinak koordinátor plánování sociálních služeb, administrátor 

dotačního programu a další samosprávné činnosti OSV 

 

2. Dotační program města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2023 

Členům komise byla v předstihu zaslána upravená Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu města 

České Budějovice a stávající Pravidla Dotačního programu města České Budějovice na podporu 

sociální oblasti v roce 2022 k prostudování a návrhu na úpravy či doplnění. 

• Š.Kovárnová přednesla, které kapitoly by měly především projít úpravou/aktualizací. Zároveň 

navrhla úpravu kritérií v hodnocení administrátorem (vyjmutí dvou již nepodstatných 

hodnotících kritérií). 

• Jan Hošek navrhl usnesení o doporučení navýšit alokovanou částku. 

• Lucie Kozlová navrhla zrušit opatření č. 3 a alokaci přemístit pod opatření č. 2. Zároveň 

vysvětlila systém financování sociálních služeb s tím, že dotace města je především 

dofinancováním, nikoliv hlavním zdrojem financí (tím je MPSV ČR). 

• Miroslav Bína – navrhl ohledně navýšení vyčkat na začátek příštího roku, až bude známé 

financování z hlavního zdroje (MPSV) a dle toho řešit navýšení a případnou 2. výzvu 

K tomuto bodu následně probíhala diskuze jejímž výstupem bylo rozhodnutí prozatím neiniciovat 

navýšení alokované částky a hlasováním bylo rozhodnuto o zrušení opatření č. 3 (z 10 přítomných 6 

pro a 4 proti). Na dalším jednání sociální komise proběhne ještě diskuze týkající se přerozdělení 

alokované částky mezi opatření. Následně pak budou pravidla již předložena ke schválení radě města 

(23.01.2023). 

 

3. Diskuze a různé 

• Lucie Kozlová informovala o aktuálním dění v příspěvkové organizaci města ČB Domov pro 

seniory Hvízdal (je pověřena vedením města řešit sociální oblast) – 6.12.2022 podala 

ředitelka zařízení rezignaci na svůj post, řízení převzala její zástupkyně Hana Čermáková a 

připravuje se výběrové řízení na nového ředitele/ředitelku;  

• Jana Kilbergerová se dotazovala na pozemek v blízkosti centra Arpidy, o které město 

požádalo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – aktuálně je pozemek 

rezervován státem 

• Radka Šulistová informuje o záměru bytové výstavby včetně občanské vybavenosti u obce 

Hrdějovice, kde by mělo být vystavěno i pobytové zařízení pro seniory 
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• Markéta Elich se dotazuje na dočerpání dotací z fondu Ukrajina – aktuálně probíhá 

(schváleno RM, bude předloženo zastupitelstvu města 19.12.2022); dále by byla ráda 

seznámena s výsledky registračního týdne, který proběhl v září 2022 

 

Po ukončení diskuze byl domluven další termín setkání sociální komise – 12. ledna od 16:30 hod. 

v zasedací místnosti č. 203.  

 

V Českých Budějovicích dne 8. 12. 2022 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřila: Mgr. Jana Kilbergerová 

Bc. Kamil Podzimek 

předseda komise 

 


