
Zápis z jednání Komise pro sociální a zdravotní věci ze dne 03.11.2021 
 
Přítomni: 
Členové komise - Ivana Dolečková, Marie Hubálková, Jan Franc, Štěpánka Rubešová, Jaroslava 
Shejbalová, Galina Fabíková, Karolína Rumlová, Jana Grossová, Monika Kopecká, Petr Krejčí 
 
Tajemnice komise - Daniela Víznerová   
 
Omluveni:  
Jan Mandys, Lenka Španihelová, Tomáš Potůček 
 
Hosté: 
vedoucí odboru soc. věcí Iva Bartošová, vedoucí oddělení ekonomického a rozvojových koncepcí Jana 
Procházková, vedoucí oddělení sociálních služeb a prevence Hana Jansová, Karolína Chmelařová, 
Robert Marx 
 
Program:                
1. Sociální podnikání 
2. Projednání žádosti o sociální byty a byty zvláštního určení 
3. Koncepční plán prevence kriminality 2022 - 2026 
4. Oblastní charita-sociální šatník - staženo 
5. Diskuse 
 
Komise byla zahájena předsedkyní I. Dolečkovou ve 15:35, 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 
     (8 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
U: Ověřovateli zápisu z komise je Ivana Dolečková a Monika Kopecká 
     (8 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
Na jednání přišla v 15:39 hod. p. Hubálková. 
 
Jednotlivé body programu byly projednány následovně: 
 
 

1) Sociální podnikání  
 
Ředitelka Apolenky, z.s. představila komisi sociální podnikání ve své organizaci. V sociálním podniku 
zaměstnává 35 osob se zdravotním postižením (mlékárna, bistro, atd.) 
- využívá podporu úřadu práce (OZZ – 75% nákladů do výše 12 000 Kč). 
 
Členovékomise se shodli na 2 oblastech sociálního podnikání, které budou vyhlášeny v rámci tematické 
výzvy v roce 2022: 
 

a) Pořízení investičního nebo neinvestičního majetku sloužícího k založení a nastartování sociál-
ního podniku a pořízení investičního nebo neinvestičního majetku sloužícího k rozvoji již exis-
tujícího sociálního podniku 
 



b) Náklady na mzdové, rozvojové a vzdělávací aktivity potřebné pro tvorbu základních obchod-
ních a strategických dokumentů pro vznik nového sociálního podniku a rozvoj již existujícího 
sociálního podniku (tvorba byznys plánů, náklady na propagaci, marketing, podpora zavádění 
inovativních postupů v souladu s principy sociálního podnikání apod.). 

 
Podmínky tematické výzvy:  

- zastropovat finanční částku - dotace na pořízení investičního nebo neinvestičního majetku 
max. do  do 40 000 Kč (důvod kontrola následujících let) 

- finanční spoluúčast organizace 
- organizace mohou žádat na obě témata, ale celkem do výše 70 000 Kč na 1 projekt 

OSV zpracuje konkrétní řešení tematické výzvy a na příštím jednání bude odhlasováno. 
     

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 (9 hlasů pro,0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 11653/2020 

doporučuje (8 hlasů pro,1 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 16579/2020 

doporučuje (7 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel) 
BSD MmP 25691/2019 

doporučuje (0 hlas pro, 9 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 25730/2019 

doporučuje (9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 33588/2019 

doporučuje (9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 47438/2020 

doporučuje (9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 58850/2020 

doporučuje (9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 68893/2020 

Odešel p. Krejčí 

doporučuje (0 hlasů pro,8 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 95156/2019 

Přišel p. Krejčí. 

 
3) Koncepční plán prevence kriminality 2022 - 2026 

 
Vedoucí oddělení sociálních služeb a prevence společně se svým kolegou představila připravovaný 
Koncepční plán prevence kriminality na roky 2022 – 2026. 

- Strategický dokument města 
- 7 cílů a opatření: 

 
Cíl 
1 

Pokračovat v rozvoji systému sociálního bydlení 



Cíl 
2 

Pokračovat v projektu „Zajištění lékařské péče o osoby 
ohrožené sociálním vyloučením“ 

Cíl 
3 

Finanční gramotnost v souvislosti s nebezpečím 
zneužití druhou osobou k jejímu prospěchu 

Cíl 
4 

Bezpečnost seniorů 

Cíl 
5 

Rizikové trávení volného času dětí a mládeže 

Cíl 
6 

Udržet a rozvíjet ve městě služby pro prevenci 
domácího násilí a pomoc jeho obětem 

Cíl 
7 

Aktivně přistupovat k cizinecké problematice na území 
města 

 
 
Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic bere na vědomí Koncepční plán 
prevence kriminality 2022 – 2026 a do 07.11.2021 mohou ještě členové komise zasílat nápady a 
připomínky. 
 

5) Diskuse: 
 

• další jednání komise se bude konat 01.12.2021  
• při zhoršení covidové situace rozhodné předsedkyně komise, jestli se sejdeme osobně nebo 

prostřednictvím Teams 
• zaslat tajemnici komisi příspěvky do výroční zprávy (akce, konference, atd.) do 20.11.2021 
• v listopadu bude předložena architektonická studie od Air ateliéru na řešení objektu 

Bělehradská ul. Pardubice (SMYSL) 
• schválení peněžních prostředků na další stupeň projektové dokumentace na rekonstrukci 

domů v Husově. ul. 
 

 
V Pardubicích 03.11.2021, jednání ukončeno v 17:30 h. 
 
Zapsala: Daniela Víznerová 
 
Ověřili: Ivana Dolečková a Monika Kopecká. Jména jsou uvedena bez titulů. 


