
Zápis z jednání Komise pro sociální a zdravotní věci ze dne 13.06.2022 
 
Přítomni: 
Členové komise - Ivana Dolečková, Galina Fabíková, Jaroslava Shejbalová, Jan Franc, Jan Mandys, Petr 
Krejčí, Štěpánka Rubešová 
 
Tajemnice komise - Daniela Víznerová   
 
Omluveni:  
Marie Hubálková, Lenka Martínková Španihelová, Karolína Rumlová, Tomáš Potůček, Monika Kopecká, 
Jana Grossová 
 
Hosté: 
vedoucí odboru soc. věcí Iva Bartošová, vedoucí oddělení ekonomického a rozvojových koncepcí Jana 
Procházková, vedoucí oddělení sociálních služeb a prevence Hana Jansová, Nikola Lazaridisová, Ivana 
Řezníčková 
 
Program:                
1. Individuální žádost SKP CENTRUM, o.p.s. 
2. Individuální žádost CEDR Pardubice, o.p.s. 
3. Burza filantropie 
4. Zvýšení ubytovacího poplatku na městské ubytovně Češkova 1240 
5. Projednání žádostí o sociální byty a byty zvláštního určení 
6. Diskuse 
 
Komise byla zahájena předsedkyní I. Dolečkovou v 15:30, program jednání je v souladu s pozvánkou, 
předsedkyně dala hlasovat o programu a o 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 Jaroslava Shejbalová. 
     (7 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
Jednotlivé body programu byly projednány následovně: 
 

1) Individuální žádost SKP CENTRUM, o.p.s. 
 
Dne 06.06.2022 podal subjekt SKP-CENTRUM, o.p.s. žádost o individuální dotaci z Programu podpory 
v sociální a zdravotní oblasti na rok 2022 ve výši 255 000 Kč na realizaci projektu „Krizové centrum 
Pardubice“. Celkové náklady projektu jsou ve výši 1 265 000 Kč.  Jedná se o nově zaregistrovanou 
sociální službu, která zahájila svoji činnost od 01.01.2022. Sociální služba je poskytována ambulantní 
formou s kapacitou 50 uživatelů ve věku od 16 - 64 let.  
 
Pro rok 2022 organizace plánovala pozvolné zahájení této sociální služby a předpokládala poskytnutí 
služby 50 klientům za celý rok. Bohužel došlo k situaci ve světě, kterou nikdo nepředpokládal, kdy 
začala válka na Ukrajině. I tato skutečnost měla vliv na fungování a vytížení Krizového centra. 
Pracovníci poskytli krizovou intervenci 50 klientům již v průběhu prvních čtyřech měsíců tohoto roku. 
Pracovníci Krizového centra se také aktivně podíleli na poskytování podpory v Krajském asistenčním 
centru pomoci Ukrajině v Pardubicích, zejména v prvních dnech náporu lidí prchajících před válkou. I 
s ohledem na další ekonomické skutečnosti, které nyní dopadají na občany ČR, je očekáván nárůst 



klientů, kteří se budou obracet na Krizové centrum a budou potřebovat podporu v řešení své situace. 
 
Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města žádost o poskytnutí individuální dotace 
projednala a doporučila ke schválení 10 % z celkových nákladů projektu.  
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci doporučuje Radě města Pardubic podpořit žádost o 
individuální dotaci organizace SKP CENTRUM, o.p.s. na projekt „Krizové centrum Pardubice“ ve výši 
126 500 Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti. 
     (7 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).  
 
 

2) Individuální žádost CEDR Pardubice, o.p.s. 
 
Dne 13.06.2022 podal subjekt CEDR Pardubice o.p.s. žádost o individuální dotaci z Programu podpory 
v sociální a zdravotní oblasti na rok 2022 ve výši 480 000 Kč na realizaci projektu „Komplexní 
podpůrné služby pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku“. Celkové 
náklady projektu jsou ve výši 4 800 000 Kč.  
 
Od ledna 2019 organizace na základě poptávky cílové skupiny a rodinných příslušníků zahájila provoz 
CENTRA KOMPRE, které nabízí sociálně terapeutické aktivity pro osoby po mrtvici a jiném získaném 
poškození mozku. Hlavním zdrojem pro financování služby byly v roce 2021 dotace v rámci ESF, proto 
nebylo na službu žádáno o dotaci v rámci víceletého financování. Sociální služba je poskytována 
ambulantní a terénní formou pro osoby se zdravotním postižením.  Služba je určena pro 46 uživatelů, 
z toho 31 uživatelů z Pardubic ve věku nad 18 let. 
 
Cílem projektu je poskytovat službu sociální rehabilitace dospělým osobám se získaným poškozením 
mozku v Pardubicích a širším okolí. Služba si klade za cíl rozvíjet, udržet nebo kompenzovat 
schopnosti a dovednosti klientů, posilovat jejich pozitivní návyky a poskytovat komplexní podporu v 
oblasti rehabilitace a následné péče po získaném poškození mozku. 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci doporučuje Radě města Pardubic podpořit žádost o 
individuální dotaci organizace CEDR Pardubice o.p.s. na projekt „Sociální rehabilitace“ v celé výši 
480 000 Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti. 
     (7 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).  
 
 

3) Burza filantropie 
 
Dne 08.06.2022 se v Pardubicích konala Burza filantropie za účasti zástupců města jako donátorů. 
Neziskové organizace prezentovaly vybrané projekty před donátory a veřejností. V souladu se 
záměrem vybrali donátoři k podpoře 4 projekty v celkové výši 50 000 Kč. 
 
K podpoře byly vybrány projekty těchto organizací: 
SKP-CENTRUM, o.p.s. – „Dětství bez násilí – nemusíš na to být sám! Aneb od faxu po QR kód“ ve 
výši    5 000 Kč, 
Oblastní charita Pardubice – „Normální je pečovat o své blízké“ ve výši 25 000 Kč, 
Vesta Pardubice z.s. – „Podpora samostatného života 2“ ve výši 10 000 Kč, 
CDKL5 Czech, z.s. – „Lepší život pro Elišku“ ve výši 10 000 Kč.  
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci doporučuje Radě města Pardubic podpořit projekty vybrané 
na Burze filantropie v plné výši 50 000 Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti. 
     (7 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).  



 
 

4) Zvýšení ubytovacího poplatku na městské ubytovně Češkova 1240 
 
Paní Jansová seznámila členy komise s nově navrženým ceníkem ubytovacích služeb na městskou 
ubytovnu v ul. Češkova 1240, Pardubice. Ubytovací poplatek bude od 1.1.2023 navýšen o 17 % (ceny 
viz. navržený ceník). 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci doporučuje Radě města Pardubic zvýšení ubytovacího 
poplatku na městské ubytovně Pardubice, Češkova 1240 dle navrženého ceníku ubytovacích služeb 
od 01.01.2023. 
     (7 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).  
 

5) 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 (1 hlasů pro, 6 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 25161/2020 

doporučuje (0 hlasů pro, 7 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 25163/2020 

doporučuje (0 hlasů pro, 7 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 29005/2020 

doporučuje (0 hlasů pro, 7 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 29322/2020 

doporučuje (6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 37887/2020 

doporučuje (6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 68885/2020 

doporučuje (4 hlasů pro, 1 hlas proti, 2 hlasy se zdržely) 
BSD MmP 122093/2019 

doporučuje (7 hlasů pro,0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 102973/2020 

doporučuje (0 hlasů pro, 7 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 4878/2022 

doporučuje (7 hlasů pro,0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 30821/2021 

doporučuje (7 hlasů pro,0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 112057/2020 

doporučuje (6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 113914/2020. 

doporučuje (0 hlasů pro, 7 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 123531/2020. 



doporučuje (7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 123532/2020. 

 

6) Diskuse: 
 
Další jednání komise bude dne 07.09.2022 v 15:30 h. a 08.09.2022 v 15:00 h. rozlučková akce (místo 
upřesním). 
 
Akce OSV: 

- 15.06.2022 (K)roky proti násilí – akce pro seniory se bude konat v Bubeníkových sadech 
v Pardubicích od 13:00 hod. do 16:00 hod. 

 
V Pardubicích 13.06.2022, jednání ukončeno v 17:25 hod.                    
Zapsala: Daniela Víznerová 
 
Ověřili: Ivana Dolečková a Jaroslava Shejbalová.  
 
Jména jsou uvedena bez titulů. 


