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Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 5. jednání sociální komise rady města konaného dne 29. 4. 2015 

 
Přítomni: Mgr. Miroslav Bína, MBA, Mgr. Markéta Elichová, Ph.D., Mgr. Bc. et Bc. Jana 

Kilbergerová, Michal Kolář, doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., doc. MUDr. Petr Petr, 

Ph.D., Bc. Jan Pikous, Alexandra Pořádková, Marie Simotová, Mgr. Petra Zimmelová, 

PhD. 

Omluveni: Mgr. Michaela Čermáková 

Hosté: Ing. Martin Maršík, Ph.D., Bc. Marie Voštová, Koordinační skupina RPSS ČB 

 

 

Jednání zahájil a uvedl doc. P. Petr, předseda komise. Členům přednesl program jednání a předal slovo 

náměstku primátora M. Maršíkovi. Ten informoval o projednání úpravy pravidel dotačního programu 

na podporu sociální oblasti v radě města, která úpravu schválila a může být vyhlášena mimořádná 3. 

výzva. 

 

Schválený program: 

1. Setkání sociální komise se členy koordinační skupiny RPSS ČB 

Š. Kovárnová představila členy koordinační skupiny a nové členy sociální komise. Vysvětlila, 

z jakého důvodu probíhají tato setkání, která již byla nastavena v minulé sociální komisi 

a osvědčila se. Dále uvedla tři okruhy, o kterých se bude diskutovat (průběh plánování, nosná 

témata řešená v pracovních skupinách, tvorba páteřní sítě sociálních služeb v ČB). 

O průběhu plánování krátce informovala Š. Kovárnová, která je zároveň koordinátorkou 

plánování sociálních služeb. K 31. březnu 2015 byl ukončen dvouletý projekt Implementace 

Rozvojového plánu sociálních služeb, na něj hned navazuje do 31. prosince nový projekt, který 

byl finančně podpořen z Jihočeského kraje v rámci grantového programu zaměřeného na podporu 

procesů plánování v SO ORP dané obce. Tím je proces plánování zajištěn až do konce roku 2015. 

Následně postupně každý vedoucí pracovní skupiny stručně podal informace o činnosti své 

skupiny, a kterými nosnými tématy se v roce 2015 budou zabývat. Ke každému okruhu byla 

vedena krátká diskuze, kdy se členové doptávali na další údaje. 

Na závěr se hovořilo o definici minimální sítě sociálních služeb (= páteřní síť). Členové 

koordinační skupiny na jejím vytvoření začali pracovat z několika důvodů (aktivita v RPSS, 

v programovém prohlášení rady města, participace obce na tvorbě krajské sítě). Tvorba sítě bude 

mít dva zásadní kroky. Prvním bude samotná definice páteřní sítě (v roce 2015) a následně pak 

určení poskytovatelů, kteří budou definované služby zajišťovat (v roce 2016). V současné době je 

tvorba definice teprve na začátku, proběhlo k ní první setkání. Druhé je naplánováno na 

11. května od 10 hodin a členové komise jsou na toto jednání zváni. Komise bude o průběhu 

tvorby páteřní sítě pravidelně informována a návrh definice páteční sítě koordinační skupiny jí 

bude předložen k projednání. Doc. P. Petr ocenil práci koordinační skupiny a následně tento bod 

jednání ukončil. 



2 

 

2. Diskuze a různé. 

Členové komise se v rámci diskuze shodli na dalším termínu jednání sociální komise na 

10. června od 16:30 hodin. Místo konání bude upřesněno. Na programu bude hodnocení přijatých 

žádostí v rámci 3. výzvy. Instrukce k zasílání vlastních hodnocení budou poskytnuty po uzávěrce 

příjmu žádostí. 

 

5. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 18:30 hod. 

 

V Českých Budějovicích dne 5. 5. 2015 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřil: Bc. Jan Pikous 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. 

předseda komise 


