
Zápis z jednání Komise pro sociální a zdravotní věci ze dne 06.04.2022 
 
Přítomni: 
Členové komise - Ivana Dolečková, Galina Fabíková, Lenka Španihelová, Martínková, Jaroslava 
Shejbalová, Karolína Rumlová, Petr Krejčí, Marie Hubálková 
 
 
Tajemnice komise - Daniela Víznerová   
 
Omluveni:  
Štěpánka Rubešová, Jan Franc, Tomáš Potůček, Jan Mandys, Monika Kopecká, 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, Nikola Lazaridisová, Karolína Chmelařová, Ivana Řezníčková, Lenka Sádovská 
 
Program:                
1. Sociální podnikání 2022 
2. Projednání žádostí o sociální byty a byty zvláštního určení 
3. Diskuse 
 
Komise byla zahájena předsedkyní I. Dolečkovou v 15:37, 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 
     (7 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
U: Ověřovateli zápisu z komise je Ivana Dolečková a Petr Krejčí 
     (7 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
Jednotlivé body programu byly projednány následovně: 
 

1)  Sociální podnikání 2022 

Záměr vyhlášení tematické výzvy v rámci podpory sociálního podnikání ve výši 300 000 Kč byl Radou 
města Pardubic schválen dne 24.01.2022 usnesením č. R/7287/2022.  

Dotační program je zaměřen na podporu sociálních aktivit ve dvou oblastech:  

1.Pořízení investičního nebo neinvestičního majetku sloužícího k založení a nastartování sociálního 
podniku a pořízení investičního nebo neinvestičního majetku sloužícího k rozvoji již existujícího 
sociálního podniku. 

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

Členka komise Lenka Španihelová Martínková nahlásila střet zájmu, ale může hlasovat, jelikož ji 
neplynou z hlasování osobní výhody. 



V dotačním řízení byly přijaty 3 žádosti od 3 subjektů.  
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci doporučuje Radě města Pardubic rozdělit finanční prostředky 
ve výši 186 200 Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 
     (7 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).  
 
Každá žádost byla hodnocena podle schválených kritérií. Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě 
města Pardubic doporučuje finančně podpořit 3 projekty v celkové výši 186 200 Kč a to následovně: 
 
CEDR Pardubice o.p.s. – „Vznik tranzitního sociálního podniku Dobroobchod“ – 65 800 Kč, celkové 
náklady projektu jsou 100 400 Kč (požadovaná dotace 70 000 Kč),                                                         
Péče o duševní zdraví – Výměník, z.s. – „Pořízení užitkového auta pro Výměník“ – 53 200 Kč, celkové 
náklady projektu jsou 338 000 Kč (požadovaná dotace 70 000 Kč),                                                       
Léthó, o.p.s – „Vzděláváme se s Léthó, o.p.s.“ – 67 200 Kč, celkové náklady projektu jsou 295 000 Kč 
(požadovaná dotace 70 000 Kč).                                                                
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci doporučuje Radě města Pardubic podpořit žádosti o 
individuální dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti dle přiložené tabulky 
     (7 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 (7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 7574/2020 

doporučuje (7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 7620/2020 

doporučuje (7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 9686/2020 

doporučuje (0 hlasů pro,7 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 9698/2020 

doporučuje (7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 75234/2019 

doporučuje (1 hlasů pro, 6 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 102259/2019 

doporučuje (7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 122076/2019 

doporučuje (0 hlasů pro,7 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 122082/2019 

doporučuje (7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 122085/2019 

doporučuje (0 hlasů pro,7 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 122091/2019 



doporučuje (0 hlasů pro,7 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 132877/2019 

 

doporučuje (7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 81476/2020. 

 

3) Diskuse: 
 
Iva Bartošová: 

- město vyčlenilo 12 bytů v Husově ulici pro rodiny z Ukrajiny, které jsou již vybavené a 
obsazené, 38 bytů se bude opravovat (vytvořeno Komunitní centrum v Husově ul. – 
poradenství  v provozu 9 – 11 hod. 

- SmP od 12.04.2022 vyhlašuje humanitární sbírku pro Ukrajinu na potraviny, drogerii a oblečení 
pro děti  

- ubytování pro Ukrajince na Univerzitě ve fázi přípravy (hlídací agentura, zázemí pro sociální 
pracovníky a komunitní centrum) 

- p. Mariana Kurylo – pracuje na DPP pro SmP –  zprostředkovává pomoc Ukrajincům, koordinuje 
činnost a provoz  sběrného místa v novém prostoru U Divadla 828, vchod z Jindřišské ulice, v 
provozu  Út a Čt – 13:OO – 16:00 hod. (potraviny, šatstvo, drogerie) – poptávka po lécích 

 
Jakub Rychtecký: 

- po velikonocích až do 31.08.2022 vytvoření adaptačních skupin pro děti Ukrajinců ( 220 míst – 
předškoláci, školáci)  

- zápisy ukrajinských dětí do ZŠ proběhnou 15.06.2022 
 

 
V Pardubicích 06.04.2022, jednání ukončeno v 16:58 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Daniela Víznerová 
 
Ověřili: Ivana Dolečková a Petr Krejčí. 
 
Jména jsou uvedena bez titulů. 


