
Zápis z jednání Komise pro sociální a zdravotní věci ze dne 24.03.2021 on-line 
 
Přítomni: 
Členové komise - Ivana Dolečková, Jan Franc, Tomáš Potůček, Monika Kopecká, Štěpánka Rubešová, 
Karolína Rumlová, Jaroslava Shejbalová, Marie Hubálková, Galina Fabíková, Petr Krejčí, Lenka 
Španihelová 
 
Tajemnice komise - Daniela Víznerová   
 
Omluveni: Jana Grossová, Jan Mandys 
 
 
Hosté: 
vedoucí oddělení ekonomického a rozvojových koncepcí Jana Procházková, vedoucí odboru soc. věcí 
Iva Bartošová, gesční náměstek Jakub Rychtecký  
 
Program: 

1) Projekt Domova pro seniory (p. Krejčí) 
2) Žádost o investiční dotaci Oblastní charity Pardubice 
3) Diskuse  

 
 
Komise byla zahájena on-line předsedkyní I. Dolečkovou ve 15:33, program jednání je v souladu 
s pozvánkou, předsedkyně dala hlasovat o programu a schválení ověřovatelů zápisu. 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic schvaluje program jednání 
     (11 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
U: Ověřovateli zápisu z komise je Ivana Dolečková a Jaroslava Shejbalová 
     (11 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
Jednotlivé body programu byly projednány následovně: 
 
  

1) Projekt Domova pro seniory (p. Krejčí) 
 
Petr Krejčí představil 2 varianty projektu výhody – nevýhody: 
 
Varianta A – zahrada ve stínu, většina pokojů do ulice Ke Kamenci – rušno, doprava, 1 schodiště navíc 
Varianta B – bez rampy, vjezd do suterénu, zvětšení zahrady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje postoupit variantu B 
projektu Domova pro seniory k dalšímu zpracování 
     (11 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 

 2) Žádost o individuální investiční dotaci Oblastní charity Pardubice 
 
V nebytových prostorech města, kde je provozována sociální služba „Sociální šatník“ Oblastní charity 
Pardubice se musí provést rekolaudace v souvislosti s naplněním požárně bezpečnostních opatření 
do 15.04.2021. Z tohoto důvodu je třeba provést úpravy nebytových prostor. Ředitelka organizace 
zadala poptávkové řízení do 12.03.2021 – jedná se sádrokartonové stěny o velikosti 250 metrů čtve-
rečných. Poté podá individuální žádost o investiční dotaci. Organizace přispěje ze svých zdrojů 20 000 
Kč. 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje podpořit individuální 
investiční projekt „Rekonstrukce budovy Sociálního šatníku“ v celé výši 312 448,- Kč 
     (10 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel). 
 

3) Diskuse: 
 

- Řešení finančních nákladů spojených s testováním zaměstnanců v organizacích sociálních 
podniků (podpora ÚP pro podniky s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením fi-
nančně nákladné testování zaměstnanců – podpora města – definice kritérií  

- Možnost nasmlouvat lékaře přímo do organizace – finanční náklady na zdravotní pojišťovnu 
 
 
 
Další jednání komise se bude konat 14.04.2021. 
 
 
V Pardubicích 24.03.2021, jednání ukončeno v 16:05 h. 
 
Zapsala: Daniela Víznerová  
 
Ověřili: Ivana Dolečková, Jaroslava Shejbalová 
               
 
 
 
 
 
Jména jsou uvedena bez titulů. 


