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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 8. jednání Komise Rady města pro sociálně zdravotní problematiku a místní 

Agendu 21 (KSZMA21) v roce 2019, konané dne 21. 10. 2019 od 15.00 do 15.45 hodin 

v zasedací místnosti tajemníka MmÚ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Přítomni: J. Janeček, Mgr. Balvín, Mgr. Klierová, Bc. Chaloupková, K. Karika,  

MUDr. Al-Eraidi 

 

 

Přítomní hosté:  
 

 

Nepřítomni, omluveni: Mgr. Jaremová, Mgr. Pinkasová 

 

 

Nepřítomni, neomluveni: Mgr. Mahnerová,  

 

 

 

Program jednání: 

 

 

1) Zahájení jednání  
Vzhledem k nepřítomnosti předsedkyně komise Mgr. Jaremové vedl jednání místopředseda 

komise pan Karika, který přivítal přítomné členy a poté je seznámil s navrženým 

programem jednání. 

 

Usnesení:  KSZMA21 souhlasí s navrženým programem jednání. 

Hlasování: 6pro - 0 proti -  0 zdržel se 

 

 

Ověřovatel tohoto zápisu: MUDr. Al-Eraidi 

 

 

2) Žádosti podané do Programu pro seniory 2019 

a) ZO ČD DEPO kolejových vozidel ÚL 

Žádost o finanční podporu ve výši 4.017 Kč na akci „Kulturní zájezd seniorů Loko depa 

Ústí n. L. na zámek Dětenice + pivovar.“. Jedná se o akci na obohacení kulturní 

vzdělanosti seniorů, přátelské setkávání klubu při jednotlivých kulturních zájezdech. 

Žadatel se několikrát umístil na předních příčkách soutěže o nejaktivnější klub a v roce 

2016 na 6. místě v celorepublikové soutěži o nejaktivnější klub pořádanou MPSV. V 

roce 2019 byl na 2. místě v ústeckém kraji.  

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

2.378 Kč  (74% z požadované částky). Komise navrhla částku upravit a žádost podpořit 

ve výši 2.400 Kč. 
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Usnesení: KSZMA21 po projednání doporučuje Radě města podpořit výše uvedenou 

žádost ve výši 2.400 Kč. 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

 

3) Dotační program na podporu soc. služeb a služeb blízkých službám sociálním 2020 – 

informace k podaným žádostem  

 

Paní Šmilauerová informovala komisi, že do vyhlášeného Dotačního programu na podporu 

sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2020 podalo žádost celkem 31 

žadatelů na 68 sociálních služeb a 7 služeb na podporu rodiny. Celkem tedy 75 projektů. 

V tuto chvíli probíhá technická kontrola žádostí, tzn. kontrola, zda podaná žádost splňuje 

podmínky dotačního programu. 

Připomněla, že žádosti jsou již od 1. 10. 2019 otevřeny v systému RISK ke čtení a 

samotné hodnocení Dotačního výboru bude probíhat v termínu od 18. 11. – 6. 12. 2019. 

Vzhledem k velkému počtu podaných projektů pan místopředseda navrhl uspořádat 

neoficiální schůzku komise dne 27. 11. od 16.30 hod. v restauraci Evropa na 

Lidickém nám., kde každý člen představí projekty spadající do koordinační skupiny, 

jejímž je garantem. Doporučil všem členům spojit se s manažerem své koordinační 

skupiny a získat informace k podaným projektům. 

 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 

 

3) Různé 

 Mgr. Balvín upozornil na zvyšující se počet starších seniorů nad 85 let, kteří se 

stávají nemohoucími, nemají nikoho, kdo by se o ně postaral a je velký problém 

umístit je do zařízení, kde by o ně bylo pečováno. Pan Karika podotkl, že se jedná o 

velkou skupinu seniorů, která tzv. „propadá sítem systému“ a je to téměř neřešitelný 

problém. MUDr. Al-Eraidi dodal, že nemocnice má nedostatek lůžek i 

zdravotnického personálu a musí „pokrýt“ celý ústecký kraj.  

Pan Janeček doporučil oslovit ústecké Domovy pro seniory, které poskytují službu 

DpS se zvláštním režimem a oznámit takové případy sociálním pracovnicím na 

městě. Pracovnice provedou sociální šetření a posouzení aktuálního stavu seniora. 

Pak čekací doba na umístění není tak dlouhá. Pan Karika ještě informoval, že je 

zřízena emailová adresa soc.nouze@seznam.cz, kam je možné se obrátit v případě 

např. potravinové pomoci. 

 

 Pan Karika informoval komisi, že navštívil ZŠ v Předlících, která nemá vlastní 

kuchyň, obědy jsou dováženy ze ZŠ Nová (cca 50 obědů) a vzhledem k lokalitě je o 

placené obědy malý zájem. Bohužel z důvodu dovozu obědů se škola nemůže 

přihlásit do projektu „obědy do škol zdarma“. Původní kuchyň ve škole je, ale byla 

by nutná rekonstrukce. Mgr. Balvín upozornil na jiné projekty např. svačiny do škol 

zdarma, ovoce do škol, mléko do škol apod., kde není podmínkou vlastní kuchyň.  

Pan Janeček informoval, že se nejedná o jedinou školu v ÚL, kam jsou obědy 

dováženy.  
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Komise doporučila spojit se se Střední školou obchodu, řemesel, služeb, 

Keplerova 7, ÚL,  zda by nebylo možné využít k zajištění obědů v ZŠ Předlice jejich 

středisko pro praxi v oboru kuchař-číšník v Trmicích. Náklady na přepravu by 

nemusely být tak vysoké.  

 

 

 

Příští jednání – 18. listopadu, od 15.00 hod. v zasedací místnosti tajemníka MmÚ 
 

 

Přílohy 

 

 

 

 

Zapsala: Šárka Šmilauerová, tajemnice komise 

 

Ověřil: MUDr. Al-Eraidi Hilmi, dne 22. 10. 2019 

 

Schválil: Karel Karika, místopředseda komise  


