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ZÁPIS 
z 6. zasedání Seniorského senátu města České Budějovice 2018 -2022  

konaného dne 14. září 2022 v 14:00 h. v zasedací místnosti zastupitelstva města MM ČB  

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté:  doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana  

Mgr. Tomáš Chovanec, náměstek primátora 

 

Program:  

1) Beseda s náměstkyní hejtmana doc. Ing. Lucií Kozlovou, Ph.D. 

2) Částečná bilance uplynulého období 

3) Diskuze a různé 

 

Průběh jednání: 

Jednání zahájil a řídil předseda seniorského senátu Ing. Vlastislav Klimeš CSc. a představil program 

seniorského senátu. Zápis z minulého zasedání byl schválen. 

1) Beseda s náměstkyní hejtmana doc. Ing. Lucií Kozlovou, Ph.D. 

Doc. Ing. Lucie Kozlová osvětlila možnosti senátu i jednotlivých seniorů v oblasti sociální politiky. 

Rovněž tak zmínila prameny, kde se mohou senioři s uvedenou problematikou seznámit. Dále uvedla 

některé akce a investice, které město, společně s krajem připravuje. Byla vznesena celá řada dotazů, 

na které dostali diskutující odpověď, včetně možnosti řešení některých projektů s paní náměstkyní jako 

záštitou. 

 

2) Částečná bilance uplynulého období 

V oblasti bilancování uplynulého období zmínil předseda jeho náročnost a dvojí dlouhé přerušení 

vzhledem ke covidu. Přesto se podařila celá řada dílčích úspěchů, jako např. urychlení rekonstrukce 

chodníku u DPS Nerudova, možnost částečného bezplatného právního poradenství a propojení na 

JUDr. Vavrocha. Rovněž bylo dojednána možnost konzultací ve dvou vybraných bankách. Bylo 

dosaženo uvolnění finančních prostředků pro některé kluby. Rovněž byla provedena analýza možností 

lepší informovanosti seniorů v ČB a byly nastíněny cesty, jak danou problematiku zlepšit. Přes složitost 

uplynulého období se podařila řešit i celá řada dalších námětů a úkolů, včetně poměrně dobré 

spolupráce se zástupci města. 

 

3) Diskuze a různé 

• Pan Škoda vyslovil pro dodržování dohodnutých opatření ze strany orgánů města.  

• Ing Klimeš se vyslovil pro větší transparentnost rozdělování finančních prostředků pro 

jednotlivé kluby tak, aby podmínky byly určeny před začátkem období a na jejich konstrukci se 

podílel i seniorský senát.  

 

Zapsal: Ing. Vlastislav Klimeš CSc., předseda seniorského senátu 

Dne 14.9. 2022  
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Další informace, které nebyly součástí jednání senátu: 

• Prohlášení předsedy senátu o ukončení jeho působení: „Vzhledem k tomu, že nebudu 

pokračovat v Klubu Aktiv a tudíž ani v Seniorském Senátu města CB, rád bych všem 

zainteresovaným poděkoval za spolupráci v uplynulém období (bylo mi opravdu ctí) a popřál 

všem do budoucna hodně zdraví, sil a úspěchů v jejich konkrétním působení. S pozdravem Ing 

Vlastislav Klimeš CSc.“ 

• Oznámení o úmrtí členky senátu Mgr. Jiřiny Otáskové, MBA dne 30. září 2022 

 

 

Obdrží: 

Členové seniorského senátu 

Mgr. Tomáš Chovanec, náměstek primátora 

Bc. Marie Voštová, vedoucí OSV MM ČB 

 

 

 

 

 

 

 

 


