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OKRM/13/2023/Z/7 

Volební období 9 (2022 – 2026) 

 

Z Á P I S  

ze 1. jednání sociální komise rady města konaného dne 12.1.2023 

Přítomni: Mgr. Miroslav Bína, MBA, Mgr. Markéta Elich, Ph.D., Jaromír Frank, Pavla Heyduková, 

Bc. Jan Hošek, Mgr. Jana Kilbergerová, doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Bc. Kamil 

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

Omluveni: Vladimíra Hrušková 

Hosté: Bc. Marie Voštová 

 

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

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

domluven na předchozím a dotázal se, zdali s ním všichni souhlasí či mají návrhy na jeho doplnění. 

Sám navrhl doplnit bod Plán činnosti na února až duben 2023. Navrhovaný program byl schválen.  

Průběh jednání: 

1. Pravidla Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 

2023 

Přijato usnesení č. 1/2023 (10 - 9,0,1) 

Na posledním jednání sociální komise navrhla první úpravy pravidel pro rok 2023, které byly do 

dalšího návrhu zapracovány a členům komise byl upravený návrh znovu zaslán. Nebyl upraven jen 

Finanční rámec dotačního programu = přerozdělení alokované částky po dohodnutém zrušení 

opatření č. 3. Š. Kovárnová před jednáním zaslala členům komise 2 tabulky s přehledem požadavků 

po jednotlivých opatření a přehled % podpory projektů rozdělených na sociální služby a nedefinované 

služby jako podklad pro rozhodnutí o rozdělení alokované částky na stávající opatření.  

Po diskuzi komise hlasováním (8 pro, 2 se zdrželi) rozhodla, že finanční prostředky alokované pro 

zrušené opatření budou přesunuty do opatření č. 2 (podpora nedefinovaných služeb).  Úprava 

finančního rámce je možná i v průběhu dotačního řízení s ohledem na hodnocení přijatých žádostí. 

Na závěr členové komise přijali usnesení, kterým pravidla dotačního programu pro rok 2023 schválila. 

Pravidla budou předložena k projednání radě města dne 23.ledna 2023. 

 

2. Registrační týden – výstupy 

Š. Kovárnová přednesla členům prostřednictvím ppt. prezentace výstupy z tzv. registračního týdne 

(průzkum potřeb osob v bytové nouzi). Tento průzkum byl realizován v září roku 2022.  Prezentace je 

přílohou tohoto zápisu. 

K tomuto bodu byla vedena následně diskuze, kdy se členové komise dotazovali, jakým způsobem 

bude s výsledky dále pracováno (budou předány poskytovatelům sociálních služeb, kteří s cílovou 

skupinou osob v bytové nouzi pracují a budou poskytnuty pro potřeby plánování sociálních služeb), 
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zdali u osob v bytové nouzi probíhá sociální práce (ano, v případě jejich zájmu jsou v péči terénních 

sociálních pracovnic odboru sociálních věcí nebo poskytovatelů sociálních služeb). 

Z přednesených výstupů jako nejvíce alarmující považují členové sociální komise počet dětí žijících na 

ubytovnách. 

V závěru diskuze padl návrh na setkání sociální a bytové komise. Domluví předseda K. Podzimek. 

 

3. Plán práce únor až duben 2023 

Předseda komise přednesl návrh termínů a programu na jednání sociální komise do dubna 

2023: 

Termín:    Program: 

16.2. Představení Akčního plánu R_PSS pro rok 2023 (setkání 

s vedoucími pracovních skupin) 

16.3. Představení aplikace Dotační portál statutárního města České 

Budějovice, téma „bezdomovectví“ 

13.4. Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 1. výzvy dotačního 

programu 

 

Jednání budou zahájena vždy v 16:30 h. v zasedací místnosti č. 203 

 

4. Diskuze a různé 

Přijato usnesení č. 2/2023 (10 - 8,0,2) 
• Lucie Kozlová představila členům komise architektonický návrh připraveného záměru na 

výstavbu pobytových služeb pro seniory a osoby se ZP (především s neurodegenerativním 

onemocněním), které vznikne přestavbou dolního areálu nemocnice; součástí záměru jsou i 

bytové jednotky pro seniory a startovací byty pro potřebné profese ve městě (např. lékaři, 

učitelé apod.); zahájení rekonstrukce je plánování již na přelom roku 2023/2024. 

• Dále doc. Kozlová informovala o vyhlášeném výběrovém řízení na ředitele/ředitelku Domova 

pro seniory Hvízdal České Budějovice, p.o. a návrhu na složení výběrové komise, kdy 

požádala o nominaci jednoho člena právě do této komise; členům navrhla zástupkyni 

nejsilnější opoziční strany Vladimíru Hruškovou – komise k tomuto bodu přijala usnesení. 

• Poslední informací bylo sdělení, že Jihočeský kraj zpracoval návrh na rozdělení státních dotací 

pro sociální služby, který bude předložen v lednu radě kraje a v únoru pak zastupitelstvu 

kraje; poté bude zveřejněn. 

 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 
2023 

 
sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 1/2023: 

sociální komise rady města 

s c h v a l u j e  
návrh pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2023 
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K bodu:  Diskuze a různé 

 
sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 2/2023: 

sociální komise rady města 

s c h v a l u j e  
nominaci členky sociální komise Vladimíry Hruškové do výběrové komise na ředitele/ředitelku 
Domova pro seniory Hvízdal České Budějovice, p.o. 
 

V Českých Budějovicích dne 12. 1. 2023 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřil: Bc. Jan Hošek 

Bc. Kamil Podzimek 

předseda komise 

 


