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OKRM/157/2016/Z/20 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 8. jednání sociální komise rady města konaného dne 30. 11. 2016 

Přítomni: Mgr. Michaela Čermáková, Mgr. Bc. et Bc. Jana Kilbergerová, doc. MUDr. Petr Petr, 

Ph.D., Ing. Jan Pikous, Marie Simotová, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Mgr. Petra 

Zimmelová, PhD. 

Omluveni: JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová, doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D., Michal Kolář, 

Alexandra Pořádková 

Hosté: Bc. Marie Voštová, Magda Kümmelová, Modrá pomněnka, z.s. 

Jednání zahájil a řídil předseda sociální komise doc. Petr Petr. V úvodu přivítal hosta paní Magdu 

Kümmelovou z organizace Modrá pomněnka, z.s. a předal jí slovo. 

Schválený program: 

1. Představení činnosti Modré pomněnky, z.s., záměr výstavby hospice v Českých 

Budějovicích 

Paní Kümmelová představila krátce činnost Modré pomněnky, kde je výkonnou ředitelkou. 

Spolek je jihočeským centrem pomoci pro umírající a jejich rodiny. Na komisi přichází 

představit projekt pobytové hospicové péče a je zároveň i delegátkou za Oblastní spolek 

Českého červeného kříže v Českých Budějovicích. Tento záměr zde existuje již několik let, 

OS ČČK má zpracovanou architektonickou studii objektu.  

Doc. Petr se dotazuje na personální zajištění činnosti Modré pomněnky a konkrétní účel 

návštěvy paní Kümmelové (o účast na jednání komise požádala sama). Paní Kümmelová 

odpověděla, že v organizaci jsou angažovaní tři lidé. Na komisi je proto, aby informovala 

o záměru vybudování pobytového hospice a požádala město České Budějovice, aby na 

tomto záměru participovalo (finančně). Dále informovala, že OS ČČK zažádal Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových o poskytnutí pozemku v sousedství centra Arpida. 

Zároveň byl úřadu předložen i zájem veřejnosti formou petice, která obsahovala cca 10 tis. 

podpisů.  Zařízení by mělo mít kapacitu 26 lůžek pro hospicovou péči a cca 7-10 lůžek pro 

osoby s roztroušenou sklerózou (zde je předpoklad spolupráce se Společností sv. Kláry, 

která se na osoby s RS zaměřuje). Doc. Petr paní Kümmelové poděkoval za účast. Další 

diskuze nebyla k podaným informacím vedena a nebyl na komisi vznesen konkrétní 

požadavek. 

 

2. Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti 

v roce 2017 

Přijato usnesení č. 9/2016 (7 - 7,0,0) 

Členové komise obdrželi v předstihu elektronicky návrh pravidel s vyznačenými úpravami 

a změnami. K zaslaným pravidlům nebyly elektronicky zaslány žádné připomínky. Š. 

Kovárnová na jednání ještě některé zásadní úpravy okomentovala. Celková alokovaná 
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částka je oproti roku 2016 navýšena o 0,5 mil. Kč. Částka je součástí rozpočtu města, který 

bude projednán 12. 12. 2016 zastupitelstvem města. V případě úpravy této částky dojde 

ještě k úpravě alokovaných částek v pravidlech. K předloženým pravidlům nebyly 

vzneseny žádné další dotazy a komentáře. Pravidla budou připraveny k projednání v radě 

města na 19. prosince 2016. Následně bude Dotační program vyhlášen. 

3. Diskuze a různé. 

Komisi byla předložena společná informační zpráva od poskytovatelů rané péče, která byla 

zadána na jednání sociální komise dne 19.10.2016. Zpráva obsahovala požadovaná data za 

roky 2015 – 2016 a výhled pro rok 2016 . Komise tuto zpráva vzala na vědomí. 

Doc. Petr vznesl dotaz směrem k dr. Zimmelové a Bc. Voštové, zdali navštívili azylový 

dům s ordinací pro osoby bez přístřeší v Plzni a aby komisi o této návštěvě informovaly. 

Zároveň je požádal o zpracování informativní zprávy, která bude předána doc. Kozlové. 

Komise byla informována o způsobu zajištění zdravotní péče o osoby bez domova a bez 

přístřeší, jedná se o detašované pracoviště polikliniky zřizované městem Plzeň. Ordinace 

probíhá 2 týdně na 2 hodiny a přítomen je vždy praktický lékař a zdravotní sestra.  Město 

Plzeň tuto ordinaci ročně podporuje částkou 450 tis. Kč, v případě vyšších nákladů na péči 

poskytuje doplatek. 

 

8. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 17:30 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti 

v roce 2017 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 9/2016: 

sociální komise rady města 

s o u h l a s í  
se zněním Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 

2017. 

 

V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2016 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřila: Marie Simotová 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. 

předseda komise 


