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

Agendu 21 (KSZMA21) v roce 2019, konané dne 9. 12. 2019 od 15.00 do 15.20 hodin 

v zasedací místnosti tajemníka MmÚ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Přítomni: Mgr. Jaremová, J. Janeček, Mgr. Pinkasová, Bc. Chaloupková, Mgr. Klierová, 

K. Karika 

 

 

Přítomní hosté: M. Polesný 

 

 

Nepřítomni, omluveni: MUDr. Al-Eraidi, Mgr. Balvín 

 

 

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: 6pro - 0 proti -  0 zdržel se 

 

Ověřovatel tohoto zápisu: Bc. Chaloupková 

 

 

2) Odsouhlasení Zápisu z hlasování per rollam ve dnech 25. 11. 2019 – 27. 11. 2019  

Zápis z hlasování byl všem členům rozeslán elektronicky a je přílohou č. 1 tohoto 

zápisu. 

 

Usnesení: KSZMA21 schvaluje zápis z hlasování per rollam ve dnech 25. 11. 2019 – 

27. 11. 2019 dle přílohy č. 1, tohoto zápisu. 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

 

3) Termíny jednání KSZMA21 na rok 2020 

Členové komise se shodli na níže uvedených termínech jednání KSZMA21 na 

1. pololetí 2020: 

 

13. 1. 2020 od 15.00 

17. 2. 2020 od 15. 00 



2 

 

16. 3. 2020 od 15.00 

20. 4. 2020 od 15.00 

18. 5. 2020 od 15.00 

15. 6. 2020 od 15.00 

 

Usnesení: KSZMA21 schvaluje výše uvedené termíny jednání KSZMA21 na 1. pololetí 

2020. 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

4) Různé 

 Mgr. Jaremová poděkovala přítomným členům komise za hodnocení podaných 

projektů v systému RISK. Hodnocení bylo ukončeno a vzhledem k tomu, že hodnotil 

dostatečný počet hodnotitelů, nebudou dopočítávány průměry hodnocení. V případě, 

že bude 16. 12. 2019 schválen rozpočet na rok 2020 bude bodové hodnocení 

dosazeno do vzorce a vypočítány návrhy dotací, které budou komisi předloženy na 

lednovém jednání. 

 

 Mgr. Jaremová dále informovala komisi o proběhlé kontrole ubytovny Purkyňova 7 

na Střekově. Kontrola byla provedena za součinnosti Policie ČR, Městské policie, 

KHS, Sociálních pracovnic ÚMO Střekov, terénních pracovníků Úřadu práce. 

Během kontroly byli ztotožňováni klienti ubytovny, zjišťován jejich trvalý pobyt, 

počty dětí a jejich přítomnost ve školách. O výsledcích kontrol, které budou 

pokračovat i na dalších ubytovnách, v příštím roce bude komise informována. 

 

 Dále Mgr. Jaremová reagovala na minulý příspěvek pana Kariky, který tvrdil, že 

vinou OOP jsou lidem v hmotné nouzi odebírány doplatky na bydlení a jsou tím 

pádem uvrhováni do větší chudoby. Mgr. Jaremová dotazovala Úřad práce, kde jí 

bylo sděleno, že mají nové tabulky a směrnice, podle kterých se výše doplatku počítá 

jiným způsobem a proto některým klientům nyní doplatek na bydlení není přiznáván. 

S OOP tento jev nemá nic společného. 

 

 Pan Karika informoval, že končí Komunitní centrum Světluška (Oblastní charita ÚL) 

a vznikne Dům sv. Materny, kde nadále budou působit stejné služby + vzniknou 

nové dílny. Vedoucím tohoto zařízení bude pan Karika, který uspěl ve výběrovém 

řízení. 

 

 

 

Příští jednání – 13. ledna, od 15.00 hod. v zasedací místnosti tajemníka MmÚ 
 

 

Přílohy 

1. Zápis z hlasování per rollam ve dnech 25. 11. 2019 – 27. 11. 2019 

 

 

 

Zapsala: Šárka Šmilauerová, tajemnice komise 

 

Ověřila: Bc. Chaloupková, dne 10. 12. 2019 

 

Schválila: Mgr. Lenka Jaremová, předsedkyně komise  



MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

 

 

Zápis Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 z hlasování 

per rollam ve dnech  

25. 11. 2019 – 27. 11. 2019 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Michaela Aigermanová – žádost do Programu pro seniory 

 

 

Žádost o finanční podporu ve výši 20.000 Kč na akci „Zdravotní cvičení“. Žadatelka je 

držitelkou akreditovaného kurzu pro zdravotní tělesnou výchovu, absolvovaného u senior 

Fitness.  Již dva měsíce pořádá zdravotní cvičení pro seniory v pronajatých prostorách 

Městských lázní (bývalá restaurace) a v této činnosti chce pokračovat. Žádá o příspěvek 

20 000,- Kč na nákup tatami, které jsou pro cvičení se seniory nezbytné. Provozování této 

činnosti není z dlouhodobého hlediska ziskové bez další podpory třetí strany. 

Žádost byla členy komise ohodnocena 90 body ze 100 možných, což v přepočtu činí 18.000 

Kč  (90% z požadované částky).  

 

 

Usnesení: 

KSZMA21 po projednání doporučuje Radě města podpořit výše uvedenou žádost ve výši 

18.000 Kč. 

  

 

Hlasováno:           PRO  6  PROTI  0  ZDRŽEL SE  3 

 

 

Zapsala: Šárka Šmilauerová, tajemnice komise 

 

Schválila: Mgr. Lenka Jaremová, předsedkyně komise  


