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MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

  

 

 

Zápis z 5. jednání Komise Rady města pro sociálně zdravotní problematiku a místní 

Agendu 21 (KSZMA21) v roce 2019, konané dne 27. 5. 2019 od 15.00 do 15.45 hodin 

v zasedací místnosti tajemníka MmÚ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Přítomni: Mgr. Jaremová, J. Janeček, Mgr. Balvín, Mgr. Pinkasová, MUDr. Al-Eraidi, 

Mgr. Klierová, K. Karika,  

 

 

Přítomní hosté: Mgr. Vlach,  

 

 

Nepřítomni, omluveni: Bc. Chaloupková 

 

 

Nepřítomni, neomluveni: Mgr. Mahnerová 

 

 

 

Program jednání: 

 

 

1) Zahájení jednání  
Předsedkyně komise Mgr. Jaremová zahájila jednání a poté seznámila přítomné 

s  navrženým programem jednání.  

 

Usnesení:  KSZMA21 souhlasí s navrženým programem jednání. 

Hlasování: 7pro - 0 proti - 0 zdržel se 

 

 

Ověřovatel tohoto zápisu: Mgr. Balvín 

 

 

2) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 

Mgr. Jaremová na úvod uvedla, že se jedná o nestandardní žádost o finanční podporu ve 

výši 50 tis. Kč na provoz bezplatné Linky bezpečí (viz příloha č. 1, tohoto zápisu). Tato 

žádost byla projednávána i v loňském roce, kde komise nedoporučila podporu z důvodu 

nedostatečných informací ohledně využívání služby osobami z Ústeckého kraje nebo přímo 

z ÚL v minulých letech. Centrála Linky bezpečí je v Praze. Pan Karika komisi informoval, 

že v minulých letech byla podána žádost i na ÚMO město, kde působil ve funkci 

místostarosty, a kde se pokoušeli zjistit bližší informace ohledně rozpočtu a počtu klientů 

z ÚL. Zjištěné počty klientů z ÚL nebo Ústeckého kraje byly tak nízké, že nebylo 

doporučeno Linku bezpečí, z.s. podpořit. Komise konstatovala, že ani v letošním roce 

žádost neobsahuje relevantní údaje a tudíž nelze zvážit potřebnost této služby. 
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Usnesení: Žádost neobsahuje relevantní data, která se mohou vyhodnotit a zvážit tak 

potřebnost služby a výši finanční podpory. Z tohoto důvodu KSZMA21 nedoporučuje 

podpořit výše uvedenou žádost. 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel 

 

 

3) Mimořádné žádosti podané do Fondu RM 

Na úvod projednávání tohoto bodu Mgr. Jaremová navrhla, že by bylo vhodné nastavit si u 

žádostí podaných do Fondu RM a Programu pro seniory, minimální bodovou hranici, která 

by určovala, kdy žádost již nebude finančně podpořena, tak jako v minulých letech. Komise 

se shodla na nejnižším možném získání bodů pro podpoření žádosti a to více jak 50 bodů ze 

100 možných, tzn. při získání 50 a méně bodů nebude dotace poskytnuta. 

 

 

Usnesení: Komise se usnesla na minimální bodové hranici pro získání finanční podpory u 

žádostí podaných do Fondu RM a Programu pro seniory a to 51 bodů ze 100 možných, tzn. 

při získání 50 a méně bodů nebude žádost doporučena k finanční podpoře. 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel 

 

 

 

a) Rybička Teplice, z.s. 

Žádost o finanční podporu ve výši 50.000 Kč na akci „Den pro neziskovky aneb den 

pro celou rodinu Teplice“. Cílem akce je představení a přiblížení neziskového sektoru 

veřejnosti. Do akce jsou zapojeny organizace v rámci celého Ústeckého kraje. 

Součástí akce bude pásmo pro děti (divadla, představení, koncert ZUŠ Chabařovice, 

představení dětí z DD Tuchlov aj.), charitativní rodinný běh na 1,5 km a soutěže. 

Žádost byla členy komise ohodnocena 49 body ze 100 možných. 

 

Usnesení: KSZMA21 po projednání nedoporučuje Radě města podpořit výše 

uvedenou žádost z důvodu získání nedostatečného počtu bodů. 

. 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

 

 

b) Bateau, z.s. 

Žádost o finanční podporu ve výši 34.500 Kč na „Zabezpečení dat klientů služby 

Bateau“. Dotace bude využita na pořízení zabezpečeného Kompaktního microserveru. 

V souvislosti s neustálou profesionalizací poradny a nárůstem klientů, které povinně 

dle podmínek zákona o soc. službách eviduje a vykazuje počty intervencí, potřebuje 

pořídit do ambulance Kompaktní microserver, který bude fungovat jako bezpečná 

"úschovna" soukromých dat. 

 Žádost byla členy komise ohodnocena 80 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 

27.600 Kč  (80% z požadované částky).   

 

Usnesení: KSZMA21 po projednání doporučuje Radě města podpořit výše uvedenou 

žádost ve výši 27.600 Kč. 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel  
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4) Žádosti podané do Programu pro seniory 2019 

Vzhledem k velkému počtu podaných žádostí se komise usnesla, že paní předsedkyně 

představí výsledky bodování u jednotlivých žádostí a ty budou následně odhlasovány 

hromadně. 

 

a) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace ÚL č. 1, p.s. 

Žádost o finanční podporu ve výši 18.000 Kč na akci „Návštěva zámku v Ratibořicích 

a babiččino údolí“. Jedná se o aktivizační pobyt členů STP, vyvézt je ze svých 

domovů a samoty do kulturní společnosti.  

Žádost byla členy komise ohodnocena 69 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 

12.420 Kč  (69% z požadované částky). Komise navrhla částku zaokrouhlit na celé 

stovky, tzn. podpořit žádost ve výši 12.400 Kč. 

 

b) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace ÚL č. 4, p.s. 

Žádost o finanční podporu ve výši 12.400 Kč na akci „Předvánoční posezení Dubice“. 

Pravidelné každoroční pořádané vánoční posezení v Dubicích při harmonice, zpěvu a 

dle možností i tanci.  

Žádost byla členy komise ohodnocena 69 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 

8.556 Kč  (69% z požadované částky). Komise navrhla částku zaokrouhlit na celé 

stovky, tzn. podpořit žádost ve výši 8.500 Kč. 

  

c) Za Sebuzín krásnější, z.s. 

Žádost o finanční podporu ve výši 15.000 Kč na akci „Den seniorů“. Podpora 

komunitního života v Sebuzíně a Církvicích, podpora aktivního zapojení seniorů do 

společenského života. Organizovaná prohlídka s průvodcem v prostorách technických 

a historických památek města Žatec.  

Žádost byla členy komise ohodnocena 65 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 

9.750 Kč  (65% z požadované částky). Komise navrhla částku zaokrouhlit na celé 

stovky, tzn. podpořit žádost ve výši 9.700 Kč. 

 

d) Ústecký Arcus, z.s. 

Žádost o finanční podporu ve výši 20.000 Kč na „Aktivizačně rekondiční pobyt 

Benecko“. Účelem pobytu je snaha o aktivizaci seniorů s onkologickým 

onemocněním k jejich dobrovolné a samostatné rekondici.  

Žádost byla členy komise ohodnocena 76 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 

15.200 Kč  (76% z požadované částky). Komise navrhla podpořit žádost ve výši 

15.200 Kč. 

 

e) Helena Svatková 

Žádost o finanční podporu ve výši 20.000 Kč na činnost „Klub dovedných rukou“. 

Klub aktivizuje seniorky, které se pravidelným setkáváním mohou vyvarovat sociální 

izolaci. Ručními pracemi trénují jemnou motoriku a zároveň vytvářejí dárky např. pro 

nedonošené děti Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 

Žádost byla členy komise ohodnocena 81 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 

16.200 Kč  (81% z požadované částky). Komise navrhla podpořit žádost ve výši 

16.200 Kč. 
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f) Rodinné centrum Slunečník, z.s. 

Žádost o finanční podporu ve výši 17.200 Kč na činnost „Motalinky aneb Kreativní 

klub seniorů“. Projekt je zaměřen na rozvoj stávajícího Klubu Motalinek. Jedná se o 

kreativní klub, který funguje od r. 2009. Klub je realizován každé pondělí od 14: 30 

do 17: 30 a aktivně se ho účastní 8 až 10 osob, většinou žen seniorského věku.  

Žádost byla členy komise ohodnocena 74 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 

12.728 Kč  (74% z požadované částky). Komise navrhla částku zaokrouhlit na celé 

stovky, tzn. podpořit žádost ve výši 12.700 Kč. 

 

 

g) Senioři ČR, z.s. 

Žádost o finanční podporu ve výši 14.960 Kč na „Celoroční pořádání akcí v rámci 

městského klubu seniorů v Domě kultury na rok 2019“. Jedná se o podporu kulturních 

akcí, které by měly aktivně zapojit seniory v rámci městského klubu Seniorů v Domě 

kultury v roce 2019.  

Žádost byla členy komise ohodnocena 82 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 

12.267 Kč  (82% z požadované částky). Komise navrhla částku zaokrouhlit na celé 

stovky, tzn. podpořit žádost ve výši 12.300 Kč. 

 

  

Usnesení: KSZMA21 po projednání doporučuje Radě města podpořit výše uvedené 

žádosti v navržených výších (tučně vyznačeno). 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

 

5) Různé 

 Mgr. Vlach informoval členy komise o došlém podnětu členky zastupitelstva 

ohledně oceňování osobností v sociální oblasti. Na základě porady vedení by rád 

požádal komisi o spolupráci na hledání podobných úspěšných lidí v sociální oblasti 

s tím, že doporučení a výběr z nominovaných by dávala KSZMA21. Jednou ročně by 

mohli tyto osobnosti být ocenit např. přijetím na MmÚ, případně finančním darem 

atp. Paní zastupitelka zároveň předala vedení první nominaci. 

 

 MUDr. Al-Eraidi Hilmi využil přítomnosti pana náměstka a znovu otevřel diskuzi 

ohledně navrhovaných změn v Dotačním programu na poskytování dotací sociálním 

službám a službám blízkým službám sociálním na rok 2020, zejména změn 

v hodnocení podaných projektů. Pan náměstek sdělil komisi, že k těmto změnám 

vedení města dospělo na základě evidovaných stížností a kritik na dosavadní systém 

hodnocení a napadání jeho objektivity. Na setkání s poskytovateli dne 28. 5. budou 

představeny některé úpravy navrhovaných změn, které byly provedeny na základě 

podnětů, které vzešly z jednání Manažerského týmu. Pan Janeček sdělil, že je 

potřeba si uvědomit, že služby mají povinnost vícezdrojového financování. U 

„neprioritních“ služeb se může stát, že nebudou schopné toto splnit a bude docházet 

k zániku některých služeb. Pan náměstek sdělil, že probíhají jednání s KÚÚK 

ohledně dofinancování dotací z MPSV poskytovaných přes KÚÚK. Dále pan 

náměstek připomněl, že na lednovém setkání s poskytovateli, byly vyzvání k zasílání 

podnětů na úpravu dotačního programu, bohužel bylo zasláno pouze 8 podnětů, které 

mnohdy nesouvisely s dotačním řízením. K tomuto tématu byla vedena diskuze. 

Závěrem pan náměstek podotkl, že rok 2020 bude pilotní a uvidí se, jak se dotační 

program osvědčí v praxi. 
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 Mgr. Jaremová informovala komisi, že 22. 5. 2019 byla otevřena nová HIV poradna 

v ÚL a 29. 5. 2019 proběhne v budově magistrátu města ÚL tisková konference 

k jejímu otevření. 

 

 Pan Karika informoval členy komise, že v sobotu 18. 5. 2019 proběhla potravinová 

sbírka v Lidlu ve Všebořicích pro organizaci Spirála, Ústecký kraj, z.s., které se 

osobně zúčastnil. Po osobním setkání s některými přítomnými seniory byl velmi 

překvapen kolik je v ÚL osamělých, chudých seniorů, kteří nepobírají žádné sociální 

dávky z důvodu studu si o ně požádat. U této cílové skupiny je skryto sociální 

vyloučení a měl by se zjistit stav těchto chudých lidí v ÚL, nepobírajících žádné soc. 

dávky. Pan Karika navrhl, že do příštího jednání komise se pokusí nalézt řešení této 

situace. 

 

 

Příští jednání – 24. června, od 15.00 hod. v zasedací místnosti tajemníka MmÚ 
 

 

Přílohy 

1. Linka bezpečí, z.s. – Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 

 

 

Zapsala: Šárka Šmilauerová, tajemnice komise 

 

Ověřil: Mgr. Vilém Balvín, dne 10. 6. 2019 

 

Schválila: Mgr. Lenka Jaremová, předsedkyně komise  




