
Zápis z jednání Komise pro sociální a zdravotní věci ze dne 05.01.2022 
 
Přítomni: 
Členové komise - Ivana Dolečková, Marie Hubálková, Jaroslava Shejbalová, Galina Fabíková, Karolína 
Rumlová, Monika Kopecká, Petr Krejčí, Jan Mandys, Lenka Španihelová, Štěpánka Rubešová, Tomáš 
Potůček 
 
Tajemnice komise - Daniela Víznerová   
 
Omluveni:  
Jan Franc, Jana Grossová 
 
Hosté: 
Jakub Rychtecký, náměstek primátora, vedoucí odboru soc. věcí Iva Bartošová, vedoucí oddělení 
ekonomického a rozvojových koncepcí Jana Procházková 
 
Program:                
1. Převod finančních prostředků z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na Seniortaxi 
(STAŽENO Z PROGRAMU) 
2. SKP Centrum, o.p.s. - žádosti o nájemné nebytových prostor na azylové domy 
3. Výroční zpráva komise 
4. Projednání žádostí o sociální byty a byty zvláštního určení 
(STAŽENO Z PROGRAMU) 
5. Diskuse 
 
Komise byla zahájena 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 
     (11 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
U: Ověřovateli zápisu z komise je Ivana Dolečková a Petr Krejčí 
     (11 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
 
Jednotlivé body programu byly projednány následovně: 
 

2) SKP Centrum, o.p.s. – žádosti o nájemné nebytových prostor na azylové domy  

Dne 03.01.2022 si podal poskytovatel sociálních služeb SKP-Centrum, o.p.s. individuální žádost o 
poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na nájemné nebytových prostor 
města v objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi č.p. 809 v ulici Na 
Spravedlnosti v Pardubicích, ve kterém poskytuje registrované sociální služby: Městský azylový dům 
pro ženy a matky ve výši 507 000 Kč, Noclehárna pro ženy ve výši 38 300 Kč a Krizová pomoc ve výši 
8 000 Kč, celkem ve výši 553 300,- Kč. 

L. Španihelová požádala o možnost prohlídky azylových domů. 

U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje podpořit žádost o 
individuální dotaci organizace SKP Centrum, o.p.s.na úhradu nájemného nebytových prostor města 



v objektu Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v celé výši 553 300,- Kč z Programu podpory 
v sociální a zdravotní oblasti. 
     (11 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).  

Dne 03.01.2022 si podal poskytovatel sociálních služeb SKP-Centrum, o.p.s. individuální žádost o 
poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na nájemné nebytových prostor 
města v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově ulici v Pardubicích, ve kterém 
poskytuje registrované sociální služby: Azylový dům pro muže ve výši 152 300 Kč a Noclehárna pro 
muže 28 700 Kč, celkem ve výši 181 000 Kč. 

U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje podpořit žádost o 
individuální dotaci organizace SKP Centrum, o.p.s.na úhradu nájemného nebytových prostor města 
v objektu Azylového domu pro muže v celé výši 181 000,- Kč z Programu podpory v sociální a 
zdravotní oblasti. 

(11 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).  
 

3) Výroční zpráva komise 
 

Tajemnice komise zpracovala a předložila komisi výroční zprávu za rok 2021.  
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic schvaluje výroční zprávu za rok 2021. 
     (11 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).  
 

4) Diskuse: 
 
Sociální podnikání 
Komise v prosinci 2021 doporučila schválit vyhlášení záměru a podmínek pro podávání žádostí o 
dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2022 dle vyhlášených témat v rámci 
podpory sociálního podnikání. Po schválení rozpočtu na rok 2022 byla navržena částka k rozdělení na 
sociální podnikání ve výši 300 000 Kč. 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic doporučuje schválit finanční částku 
300 000 Kč k rozdělení na sociální podnikání v rámci tematické výzvy. 
    (11 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).  
 

- vyplácení dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti – konec ledna 2022 
- nebyla schválena úhradová vyhláška č. 505/2006 Sb. (do konce týdne poslat náměstkovi J. 

Rychteckému podněty na Svaz měst a obcí 
- schůzka s p. Táborským – architektonická studie azylových domů 
- testování zaměstnanců sociálních služeb na covid – informace zjistí J. Rychtecký 
- navýšení kapacit testovacích míst 
- příští termín jednání komise bude 2.2.2022. 
 

 
 
V Pardubicích 05.01.2022, jednání ukončeno v 16:20 h. 
 
Zapsala: Daniela Víznerová 
 
Ověřili: Ivana Dolečková a Petr Krejčí. Jména jsou uvedena bez titulů. 


