
Zápis z jednání Komise pro sociální a zdravotní věci ze dne 06.1.2021 on-line 
 
Přítomni: 
Členové komise - Ivana Dolečková, Jan Franc, Tomáš Potůček, Monika Kopecká, Lenka Španihelová, 
Štěpánka Rubešová, Karolína Rumlová, Jaroslava Shejbalová, Marie Hubálková, Petr Krejčí ,Jan Mandys 
Jana Grossová 
 
Tajemnice komise - Daniela Víznerová   
 
Omluveni:  
Galina Fábíková 
 
Hosté: 
vedoucí oddělení ekonomického a rozvojových koncepcí Jana Procházková, vedoucí odboru soc. věcí 
Iva Bartošová, gesční náměstek Jakub Rychtecký  
 
Program: 

1) Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2021 - 2025 
2) Výroční zpráva 
3) Diskuse  

 
 
Komise byla zahájena on-line 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 
     (8 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
U: Ověřovateli zápisu z komise je Ivana Dolečková a Karolína Rumlová 
     (8 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
K jednání se v 15:40 připojili další 3 členové. 
 
Jednotlivé body programu byly projednány následovně: 
 
  

1) Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2021 - 2025 
 
P. Stránská, koordinátorka komunitního plánování přestavila komisi nový komunitní plán na 5-leté 
období. V diskusi byly vysvětleny dotazy: 
- rozdíl krizová pomoc x tísňová pomoc 
- vyjádření široké veřejnosti ke komunitnímu plánu. 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje schválit Komunitní plán 
sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2021 – 2025 dle přílohy zápisu. 
     (11 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel). 
 

 
 



 
 
 2) Výroční zpráva komise pro sociální a zdravotní věci 

 
Tajemnice komise představila členům výroční zprávu komise pro sociální a zdravotní věci 
zpracovanou za rok 2020.  
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic schvaluje výroční zprávu za rok 2020. 
     (11 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).  
 

3) Diskuse: 
 
Sdělení náměstka: 
 

- MPSV – schválen státní rozpočet  
- navýšení příspěvků na výkon sociálních pracovníků 
- dostatek finančních prostředků na sociální služby 
- očkování proti covidu – rozhodovat budou koordinátoři  - zapojení lékařů – připomínky ke 

koordinaci očkování zaslat náměstkovi do 08.01.2021. 
 

V Pardubicích 11.1.2021, jednání ukončeno v 16:50 h. 
 
Zapsala: Daniela Víznerová 
 
Ověřili: Ivana Dolečková, Karolína Rumlová 
               
 
Jména jsou uvedena bez titulů. 


