Zápis z jednání Komise pro sociální a zdravotní věci ze dne 02.02.2022
Přítomni:
Členové komise - Ivana Dolečková, Marie Hubálková, Jan Franc, Galina Fabíková, Monika Kopecká, Petr
Krejčí, Jan Mandys, Lenka Španihelová, Štěpánka Rubešová, Tomáš Potůček
Tajemnice komise - Daniela Víznerová
Omluveni:
Jaroslava Shejbalová, Karolína Rumlová, Jana Grossová
Hosté:
Iva Bartošová, vedoucí oddělení ekonomického a rozvojových koncepcí Jana Procházková, vedoucí
oddělení sociálních služeb a prevence Hana Jansová, Karolína Chmelařová, Nikola Lazaridisová,
Branislav Štefanča
Program:
1. Individuální žádost Bethany - dům pomoci, z. ú.
2. Projednání žádostí o sociální byty a byty zvláštního určení
3. Diskuse
Komise byla zahájena předsedkyní I. Dolečkovou ve 15:30, 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
(10 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).
U: Ověřovateli zápisu z komise je Ivana Dolečková a Monika Kopecká
(10 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).
Jednotlivé body programu byly projednány následovně:
1)

Individuální žádost Bethany - dům pomoci, z.ú

Dne 22.01.2022 podala organizace Bethany-dům pomoci, z.ú. žádost o finanční prostředky na projekt
„Psychosociální pomoc seniorům v těžké životní situaci a jejich rodinám-pečujícím ve výši 48 000,- Kč
z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti. Jedná se o novou registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství pro cílovou skupinou senioři. Služba je poskytována od po – pá od 10:00
– 17:00 hod. Cílem projektu je poskytnutí psychosociální služby seniorům a jejich rodinám, zlepšení
kvality života seniorů a prodloužení doby jejich pobytu v přirozeném prostředí.
U: Komise pro sociální a zdravotní věci doporučuje Radě města Pardubic podpořit žádost o
individuální dotaci organizace Bethany-dům pomoci, z.ú. na projekt „Psychosociální pomoc seniorům
v těžké životní situaci a jejich rodinám-pečujícím v celé výši 48 000,- Kč z Programu podpory v sociální
a zdravotní oblasti.
(10 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).

2) Projednání žádostí o sociální byty a byty zvláštního určení
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje RmP přidělit byt:
doporučuje (1 hlas pro, 9 hlasů proti, 0 hlas se zdržel)
BSD MmP 49681/2019
doporučuje (10 hlasů pro,0 hlas proti, 0 hlas se zdržel)
BSD MmP 61720/2019
doporučuje (10 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel)
DZU MmP 69953/2020
doporučuje (10 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel)
DZU MmP 74717/2020
doporučuje (0 hlasů pro, 10 hlasů proti, 0 hlas se zdržel)
BSD MmP 77883/2019
doporučuje (10 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel)
DZU MmP 81518/2020
doporučuje (10 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel)
DZU MmP 83903/2021
doporučuje (10 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel)
BSD MmP 87935/2019
doporučuje (0 hlasů pro, 10 hlasů proti, 0 hlas se zdržel)
DZU MmP 88211/2020
doporučuje (0 hlasů pro, 10 hlasů proti, 0 hlas se zdržel)
BSD MmP 132779/2021
3) Diskuse:
Prezentace - Centrum sociálních služeb Bělehradská 389
B. Štefanča představil projekt Centra sociálních služeb Bělehradská 389, jedná se o projekt ITI.
Harmonogram:
- únor 2022 (RmP, ZmP) – schválení finančních prostředků na další stupně projektové
dokumentace
V 16:25 odešla z jednání M. Hubálková.
V 16:26 odešel z jednání P. Krejčí.
U: Komise pro sociální a zdravotní věci podporuje projekt Centra sociálních služeb Bělehradská 389 a
doporučuje Radě města Pardubic schválit další přípravné projektové práce s vyčleněním potřebných
finančních prostředků na jejich pokrytí
(8 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).
I.Bartošová
- Alzheimer centrum – vyřazení ze sítě sociálních služeb Pardubického kraje (zrušení
nasmlouvaných 15 lůžek pro klienty pardubického kraje)
- Včelka sociální služby, o.p.s. nezařazena do sítě sociálních služeb Pardubického kraje – podpora
města

-

Parkování pečovatelské služby v Pardubicích – stížnosti – řešení
Chráněné bydlení – interní jednání, jednání s Pardubickým krajem
Vyhláška 505/2006 Sb. – změny – angažuje se svaz měst a obcí – připomínky přes Jakuba
Rychteckého - koordinační skupiny (angažuje se Národní rada zdravotně postižených
Pardubického kraje)
Žádosti sociální podnikání 04/2022 – předem budou zaslány komisi podmínky k seznámení.

V Pardubicích 02.02.2022, jednání ukončeno v 16:50 h.
Zapsala: Daniela Víznerová
Ověřili: Ivana Dolečková a Monika Kopecká
Jména jsou uvedena bez titulů.

