
Zápis z jednání Komise pro sociální a zdravotní věci ze dne 04.05.2022 
 
Přítomni: 
Členové komise - Ivana Dolečková, Galina Fabíková, Lenka Martínková Španihelová, Jaroslava 
Shejbalová, Karolína Rumlová, Jan Franc, Tomáš Potůček, Jan Mandys, Monika Kopecká, Jana Grossová 
 
Tajemnice komise - Daniela Víznerová   
 
Omluveni:  
Štěpánka Rubešová, Marie Hubálková, Petr Krejčí 
 
Hosté: 
Jakub Rychtecký, náměstek primátora, vedoucí odboru soc. věcí Iva Bartošová, vedoucí oddělení 
ekonomického a rozvojových koncepcí Jana Procházková, Nikola Lazaridisová, Karolína Chmelařová, 
Ivana Řezníčková, Lenka Sádovská, Branislav Štefanča 
 
Program:                
1. Vyhodnocení akčního plánu Strategie bydlení za rok 2021 
2. Akční plán strategie bydlení na rok 2022 
3. Projednání žádostí o sociální byty a byty zvláštního určení 
4. 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 
     (9 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
U: Ověřovateli zápisu z komise je Ivana Dolečková a Lenka Martínková Španihelová. 
     (9 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO). 
 
Jednotlivé body programu byly projednány následovně: 
 

1) Vyhodnocení akčního plánu strategie bydlení za rok 2021 
 
Nejdůležitější body vyhodnocení: 

- Změna směrnice za pronájem městských bytů (zvýšení nájemného) 
- Finanční prostředky z pronájmu bytů budou využity na rekonstrukci a údržbu bytového fondu 
- V roce 2021 přiděleno 20 sociálních městských bytů 
- Vytvořeny zásady pro spolupráci s investory (rozvoj bydlení, návrh stavby) 

 
Jakub: poděkování všem, kteří se podílejí na Strategii bydlení 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic bere na vědomí vyhodnocení akčního 
plánu strategie bydlení za rok 2021 a doporučuje RmP schválit návrh akčního plánu na rok 2022      
(9 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).  
 

2) Akční plán strategie bydlení na rok 2022 
 

- Změna akčního plánu – pozastavení projektu na revitalizaci bytových domů v Husově ulici 
z důvodu uprchlické krize formou přidělování bytů pro občany Ukrajiny 



 
- Pokračování v projektové přípravě stavby azylového domu pro muže a noclehárny pro muže 

a ženy: 
- návrh stavby s komplexem sociálních služeb (azylový dům, noclehárny, nízkoprahové denní 

centrum, ordinace pro osoby bez přístřeší) ve výši 62 mil. Kč 
- v celém komplexu řešena bezbariérovost  
- kapacita poskytovaných služeb beze změny 

 
Jakub Rychtecký: prodej nynějšího azylového domu pro muže – finanční prostředky budou použity na 
kofinancování projektu. 
 
U: Komise pro sociální a zdravotní věci doporučuje RmP schválit návrh stavby a pokračování projek-
tové přípravy projektu „Azylového domu s noclehárnami a dalšími službami pro osoby bez přístřeší“ 
včetně podpory vyčlenění potřebných finančních prostředků při změně rozpočtu projednávané v Za-
stupitelstvu města Pardubic. 
(9 hlasů pro, 0 hlasů proti), (všichni PRO).  
  

3) 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 (8 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas se zdržel) 
DZU MmP 14850/2022 

doporučuje (9 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 16596/2020 

doporučuje (0 hlasů pro, 9 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 16598/2020 

doporučuje (0 hlasů pro,9 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 18169/2020 

doporučuje (0 hlasů pro, 9 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 18169/2022 

doporučuje (0 hlasů pro, 9 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 122083/2019 

doporučuje (0 hlasů pro, 9 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 122087/2019 

doporučuje (9 hlasů pro,0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 128621/2019 

doporučuje (0 hlasů pro, 9 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
BSD MmP 128623/2019 

doporučuje (9 hlasů pro,0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 94036/2020 

doporučuje (0 hlasů pro,9 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 13221/2022 

doporučuje (0 hlasů pro, 9 hlasů proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 74705/2020. 



doporučuje (9 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel) 
DZU MmP 136275/2021. 

 

4) Diskuse: 
 
Další jednání komise bude dne 13.06.2022 v 16:00 h. (zrušen termín 01.06.2022 a 22.06.2022). 
 
V 16:27 hod. odešla Monika Kopecká. 
 
Iva Bartošová: 

- od 02.05.2022 se přidělují byty pro uprchlíky z Ukrajiny v bývalých kolejích na Stavařově (dům 
pronajala městu Univerzita Pardubice) 

- jedná se o přechodné ubytování, které odpovídá směrnici dle ministerstva vnitra – garsoniéry 
s vlastním sociálním zařízením 

- kompenzace 200 Kč/os./den 
- bude zde vytvořeno Komunitní centrum (volnočasové aktivity, doučování dětí), internet, hřiště 
- pokyny k ubytování v ukrajinštině (podpis ubytované osoby). 

 
- 02.05.2022 příchod ukrajinských Romů – ubytování ve stanech (nouzové přístřeší) na Hůrkách 

(zajištěno stravování a sociální zařízení) – záštita Romodrom 
- lustrace cizinecké policie (negramotnost) – dle splnění podmínek udělení víza. 

 
V 16:50 hod. odešla Lenka Španihelová. 
 
Akce OSV: 

- 08.06.2022 Dopravně -bezpečnostní akce na letišti v Pardubicích před terminálem Jana 
Kašpara v Pardubicích od 12:00 hod - 18:00 hod. (informace obdržíte mailem) 

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

 
V Pardubicích 04.05.2022, jednání ukončeno v 17:05 hod.                    
Zapsala: Daniela Víznerová 
 
Ověřili: Ivana Dolečková a Lenka Martínková Španihelová.  
 
Jména jsou uvedena bez titulů. 


