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OKRM/52/2015/Z/24 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

 

Z Á P I S  

z 3. jednání sociální komise rady města konaného dne 11. 3. 2015 

 

Přítomni: Mgr. Miroslav Bína, MBA, Mgr. Michaela Čermáková, Mgr. Markéta 

Elichová, Ph.D., Mgr. Bc. et Bc. Jana Kilbergerová, Michal Kolář, 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Bc. Jan Pikous, Marie Simotová, Mgr. Petra 

Zimmelová, PhD. 

Omluveni: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Alexandra Pořádková 

Hosté: Ing. Martin Maršík, Ph.D., Bc. Marie Voštová, Bc. František Kaiseršot, Mezi 

proudy, o.p.s. 

 

Společné jednání v 16:00 zahájil společnou exkurzí a následně řídil Ing. Martin Maršík, 

Ph.D., náměstek primátora. 

Schválený program: 

1. Návštěva objektů Novohradská, Vrbenská a Okružní 

Členové komisí navštívili postupně tyto objekty: 

1. Ubytovna na Novohradské ul. č. 1604 (soukromý vlastník p. Ščiran) – majitel 

ubytovny členy seznámil s chodem ubytovny a činnostmi, které pro obyvatele 

zajišťují; členové mohli nahlédnout do ubytovací jednotky = jeden pokoj, WC 

+ koupelna + kuchyně jsou společné na patře) 

2. Bytový dům na Vrbenské ul. č. 4 (vlastník město ČB, správce Správa domů 

s.r.o.) – bytový dům je momentálně prázdný a prochází rekonstrukci 

společných prostor a bytových jednotek (= pokoj s kuchyňským koutek + WC 

s koupelnou); členové si mohli prohlédnout zrekonstruované i původní bytové 

jednotky (celkem je zde 29 bytových jednotek) 

3.  „Ubytovna“ na Okružní ul. č. 1a (vlastník město ČB, správce Správa domů 

s.r.o.) – bývalá ubytovna je postupnou rekonstrukcí předělávána na bytový dům 

se samostatnými bytovými jednotkami o velikosti 1+1 či 2+1; členové komise 

navštívili i zde sídlící NZDM Jiloro – Srdíčko, které provozuje Městská charita 

ČB pro děti žijící v tomto domě; dále členové komise mohli navštívit některé 

obydlené i prázdné a zrekonstruované bytové jednotky 

 

2. Společná diskuze s bytovou komisí k sociálnímu bydlení 

 Po návratu z exkurze probíhala společná diskuze o problematice tzv. sociálního 

bydlení a o možnostech využití bytového domu na Vrbenské ul. V úvodu 

diskuze byl přítomným představen projekt Sociální bydlení mezi proudy, který 

dlouhodobě ve městě ČB realizuje obecně prospěšná společnost Mezi proudy 

o.p.s. (prezentace je přílohou tohoto zápisu). Dále byla přítomným nabídnuta 

možnost nahlédnout do studie Monitoring potřebnosti vícestupňového bydlení 
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s doprovodným sociálním programem v SO ORP ČB, která byla zpracována 

v rámci plánování sociálních služeb ve městě ČB (k dispozici u ŠK). 

 Následovaly dotazy směrem k Bc. Kaiseršotovi, zástupci Mezi proudy o.p.s. 

především o konkrétních postupech, úspěšnosti, práci s uživateli bytových 

jednotek. 

 V. Volf (jednatel Správy domů s.r.o.) zmínil, že Pravidla města ČB pro 

přidělování bytů jsou z roku 2003 a bylo by potřebné provést jejich aktualizaci 

i s ohledem na nový občanský zákoník; k obsazení/využití bytového domu na 

Vrbenské navrhuje nejdříve stanovit okruh možných nájemníků a poté určit 

konkrétní kritéria pro přidělování těchto bytů; bytové jednotky budou 

k dispozici cca v srpnu 2015. 

 Mgr. Zimmelová přednesla materiál, zpracovaný členy pracovních skupiny 

RPSS v r. 2014 – především jeho závěry, ve kterých jsou již navrhovány 

vhodné cílové skupiny pro bytový dům Vrbenská. 

 Doc. Petr se dotazuje, kolik organizací ve městě realizuje vícestupňové 

propustné bydlení s doprovodným sociálním programem a jak jsou tyto 

organizace finančně podporovány městem. 

 Š. Kovárnová uvádí, že v tak širokém a komplexním pojetí jako uvádí Mezi 

proudy o.p.s. to zřejmě jiné organizace nezajišťují 

 Mgr. Hes, ředitel Městské charity ČB, uvádí, že i MCH realizuje systém 

vícestupňového propustného bydlení s doprovodným sociálním programem 

 Mgr. Zimmelová navrhuje diskuzi ukončit s tím, že následně každá komise 

připraví k diskutované problematice vlastní stanoviska, přítomní s tímto 

postupem souhlasili. 

 

3. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 19:00 hod. 

V Českých Budějovicích dne 11. 3. 2015 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřil: Mgr. Miroslav Bína, MBA 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. 

předseda komise 

 

Přílohy: 

1. Prezentace Mezi proudy o.p.s. 

2. „Sociální“ bydlení v Českých Budějovicích - Popis aktuální situace ke dni 16.6.2014 


