
Zápis z jednání Komise pro sociální a zdravotní věci ze dne 10.02.2021  
 
Přítomni: 
Členové komise - Jan Franc, Monika Kopecká, Lenka Španihelová, Karolína Rumlová, Jaroslava 
Shejbalová, Marie Hubálková, Petr Krejčí, Jan Mandys, Galina Fabíková, Ivana Dolečková - online 
 
Tajemnice komise - Daniela Víznerová   
 
Omluveni:  
Ivana Dolečková, Štěpánka Rubešová, Jana Grossová, Tomáš Potůček 
 
Hosté: 
vedoucí oddělení ekonomického a rozvojových koncepcí Jana Procházková, vedoucí odboru soc. věcí 
Iva Bartošová, gesční náměstek Jakub Rychtecký, Marcela Ožďanová, Michaela Stránská 
 
Program: 

1) Hodnocení žádostí o dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 2021 a 
2022 (registrované a neregistrované služby) 

2) Diskuse 
 
 
Komise byla zahájena místopředsedkyní M. Kopeckou ve 15:00, program jednání je v souladu 
s pozvánkou, místopředsedkyně dala hlasovat o programu a schválení ověřovatelů zápisu. 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic schvaluje program jednání 
     (9 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
U: Ověřovateli zápisu z komise je Monika Kopecká a Lenka Španihelová. 
     (9 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
Jednotlivé body programu byly projednány následovně: 
 
  

1) Hodnocení žádostí o dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 2021 a 
2022 (registrované a neregistrované služby)  

 
Dle Obecného statutu a jednacího řádu komisí č. 3 odst. 3 směrnice č. 4/2019 je člen komise povinen 
při jednání komise oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání 
věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; v takovém 
případě není tento člen komise oprávněn hlasovat. 
 
Oznámení provedli níže uvedení u těchto organizací: 
Marie Hubálková – Oblastní charita Pardubice, 
Karolína Rumlová – Oblastní charita Pardubice, 
Lenka Španihelová – Péče o duševní zdraví, Péče o duševní zdraví Výměník 
Jan Mandys – Most pro, 
Jaroslava Shejbalová – Most do života. 
 



Komise jednotlivě hodnotila individuálně 63 projektů registrovaných sociálních služeb a 22 projektů 
neregistrovaných sociálních a zdravotních služeb dle kritérií Pravidel pro poskytování dotací z Pro-
gramu podpory v sociální a zdravotní oblasti. Dle záměru byla vyhlášena finanční částka k rozdělení pro 
registrované sociální služby 18 119 000 Kč, která byla rozdělena do 4 oblastí: 
 
 Oblast I – § 39 Osobní asistence, § 40 Pečovatelská služba, § 44 Odlehčovací služby  
– 5 700 000 Kč 

• Oblast II – § 45 Centra denních služeb, § 45 Denní stacionář, § 54 Raná péče, § 60 Krizová 
pomoc, § 60a Intervenční centra, § 61 Nízkoprahová denní centra, § 65 Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, § 66 Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, § 69 Terénní programy – 5 000 000 Kč 

• Oblast III – § 37 Odborné sociální poradenství, § 41 Tísňová péče, § 42 Průvodcovské a předči-
tatelské služby, § 55 Telefonická krizová pomoc, § 56 Tlumočnické služby, § 59 Kontaktní cen-
tra, § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti, § 64 Služby následné péče, § 70 Sociální rehabilitace, 
§ 43 Podpora samostatného bydlení, § 51 Chráněné bydlení – 5 800 000 Kč 

• Oblast IV – Služby zařazené do financování Individuálního projektu Pardubického kraje – 
1 619 000 Kč 

Na neregistrované sociální a zdravotní služby byla vyhlášena finanční částka k rozdělení 
1 000 000 Kč. 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje RmP schválit dotace pro 
registrované sociální služby dle tabulky (kromě řádků 7, 28-29, 32-35, 36-38, která je přílohou tohoto 
usnesení:  
doporučuje (9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasy se zdržely). 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje RmP schválit dotace pro 
registrované sociální služby dle tabulky (řádky 32-35), která je přílohou tohoto usnesení:  
doporučuje (7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 hlasy se zdržely). 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje RmP schválit dotace pro 
registrované sociální služby dle tabulky (řádky 36-38), která je přílohou tohoto usnesení:  
doporučuje (8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel). 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje RmP schválit dotace pro 
registrované sociální služby dle tabulky (řádky 28-29), která je přílohou tohoto usnesení:  
doporučuje (8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel). 
 
 U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje RmP schválit dotace pro 
registrované sociální služby dle tabulky (řádek 7), která je přílohou tohoto usnesení:  
doporučuje (8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel). 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje RmP schválit dotace pro 
neregistrované sociální a zdravotní služby dle tabulky (kromě řádků 10-14), která je přílohou tohoto 
usnesení:  
doporučuje (9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel). 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje RmP schválit dotace pro 
neregistrované sociální a zdravotní služby dle tabulky (řádky 10-14), která je přílohou tohoto 
usnesení:  
doporučuje (7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 hlasy se zdržely). 
 



 
 
 

2) Diskuse 
 

Žádný návrh na diskusi. 
 
 

 
V Pardubicích 10.2.2021, jednání ukončeno v 18:15 h. 
 
Zapsala: Daniela Víznerová 
 
Ověřili: Monika Kopecká, Lenka Španihelová 
               
Jména jsou uvedena bez titulů. 


