
Zápis z jednání Komise pro sociální a zdravotní věci ze dne 01.12.2021 
 
Přítomni: 
Členové komise - Ivana Dolečková, Marie Hubálková, Jan Franc, Jaroslava Shejbalová, Galina Fabíková, 
Karolína Rumlová, Monika Kopecká, Petr Krejčí, Jan Mandys, Lenka Španihelová,  
 
Tajemnice komise - Daniela Víznerová   
 
Omluveni:  
Štěpánka Rubešová, Tomáš Potůček, Jana Grossová 
 
Hosté: 
Jakub Rychtecký, náměstek primátora, vedoucí odboru soc. věcí Iva Bartošová, vedoucí oddělení 
ekonomického a rozvojových koncepcí Jana Procházková, vedoucí oddělení sociálních služeb a 
prevence Hana Jansová, Karolína Chmelařová, Nikola Lazaridisová, Lenka Sádovská, Robert Marx, 
Michaela Stránská, 
 
Program:                
1. Seniortaxi 
2. Koncepční plán prevence kriminality 2022 - 2026 
3. Sociální podnikání 
4. Projednání žádostí o sociální byty a byty zvláštního určení 
5. Diskuse 
 
Komise byla zahájena předsedkyní I. Dolečkovou ve 15:39, 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 Jaroslava Shejbalová 
     (10 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
 
Jednotlivé body programu byly projednány následovně: 
 

1) Seniortaxi 
 
Společnost Quick Transport Zlín, s.r.o. požádala o kompenzaci nákladů spojených s rekonstrukcí 
nadjezdu Kyjevská. Paní Stránská vysvětlila komisi, že každá 3-4 jízda seniortaxi je z nebo do nemocnice 
za lékařskou péčí, během 1 měsíce se uskuteční zhruba 1 000 jízd a od začátku provozu 30 000 jízd. V 
souvislosti se zavřením nadjezdu se zvýšila průměrná vzdálenost jízdy o 2 km a provozovatel vyčíslil  
průměrný naklad na 1 km na 19 Kč. 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při RmP doporučuje statutárnímu městu Pardubice na základě 
žádosti společnosti Quick Transport Zlín, s.r.o. kompenzovat zvýšené náklady při provozování služby 
Seniortaxi, spojené s rekonstrukcí nadjezdu Kyjevská ulice, dle skutečně vynaložených finančních 
prostředků  
     (10 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
 



 
 

2) Koncepční plán prevence kriminality 2022 – 2026 
 

Pan Marx vysvětlil komisi změny v Koncepčním plánu prevence kriminality na roky 2022 – 2026 oproti 
verzi, která byla představena na minulé komisi.  
Jedná se o 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 

 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci doporučuje Radě města Pardubic schválit Koncepční plán 
prevence kriminality 2022 – 2026, viz. příloha 
     (10  hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 

3) Sociální podnikání  
 
Paní Procházková představila komisi podmínky tematické výzvy pro podávání žádostí na podporu 
sociálního podnikání.  
 
Členové komise 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.). 
 

c) Podpora pracovního asistenta vyhlášena nebude. 
 
Podmínky tematické výzvy:  

- zastropovat finanční částku - dotace na pořízení investičního nebo neinvestičního majetku 
max. do 40 000 Kč  

- finanční spoluúčast organizace 20% 



- organizace mohou žádat na obě témata, ale celkem do výše 70 000 Kč na 1 projekt 
- udržitelnost projektu minim. 3 roky pouze u pořízení investičního a neinvestičního majetku 
- nemusí být doloženy 3 cenové nabídky 
- neuznatelné náklady - výdaje na právní a ekonomické služby nad 10 % objemu rozpočtu 

z požadované dotace ze SmP 
- úprava kritérií (zrušen podíl spoluúčasti žadatele na celkových nákladech projektu), maxim. 

počet bodů 50 
- termín a výše tématické výzvy bude rozhodnuta v lednu 2022 po schválení rozpočtu 

 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při RmP doporučuje schválit vyhlášení záměru a podmínek pro 
podávání žádostí o dotace z Programu podpory v sociální oblasti pro rok 2022 dle vyhlášených témat 
v rámci podpory sociálního podnikání, viz příloha. O termínu vyhlášení a celkové výši tematické výzvy 
bude rozhodnuto po schválení rozpočtu v lednu 2022. 
     (10 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
     

4) 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 (0 hlasů pro, 10 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 14577/2018 

doporučuje (10 hlasů pro,0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 46164/2019 

doporučuje (0 hlasů pro, 10 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 46165/2019 

doporučuje (0 hlasů pro, 10 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 46167/2019 

doporučuje (10 hlasů pro,0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 46168/2019 

doporučuje (0 hlasů pro, 10 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 46169/2019 

doporučuje (10 hlasů pro,0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 46171/2019 

doporučuje (10 hlasů pro,0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 49680/2019 

doporučuje (10 hlasů pro,0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 67335/2019 

doporučuje (10 hlasů pro,0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 67339/2019 

doporučuje (10 hlasů pro,0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 75061/2019 

doporučuje (10 hlasů pro,0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 75129/2019 



doporučuje (10 hlasů pro,0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 75131/2019 

doporučuje (0 hlasů pro, 10 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 80085/2021 

doporučuje (0 hlasů pro, 10 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 104147/2021 

doporučuje (0 hlasů pro, 10 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 104145/2021 

Odešla p. Rumlová. 
 

doporučuje (9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 47436/2020 

doporučuje (9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 104143/2021 

Přišla p. Rumlová 
 

doporučuje (10 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 122078/2019 

doporučuje (0 hlasů pro, 10 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 132878/2019 

 
5) Diskuse: 

 
- zaslány termíny jednání na rok 2022 
- příští termín jednání komise 5.1.2022 
- zaslání hesel 2 členům komise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V Pardubicích 01.12.2021, jednání ukončeno v 16:50 h. 
 
Zapsala: Daniela Víznerová 
 
Ověřili: Ivana Dolečková a Jaroslava Shejbalová. Jména jsou uvedena bez titulů. 


