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

Agendu 21 (KSZMA21) v roce 2020, konané dne 13. 1. 2020 od 15.00 do 16.00 hodin 

v zasedací místnosti tajemníka MmÚ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

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

K. Karika, MUDr. Al-Eraidi, Mgr. Balvín 

 

 

Přítomní hosté: M. Polesný, Mgr. Vlach 

 

 

Nepřítomni, omluveni:  
 

 

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. Pinkasová 

 

Pozn. 15.05 Mgr. Balvín dorazil na jednání později. 

 

2) Návrh rozdělení finančních dotací na sociální služby a služby blízké službám 

sociálním na rok 2020 

Spolu s pozvánkou byly všem členům komise rozeslány návrhy finančních dotací, které 

byly vypočteny dle Dotačního programu. Mgr. Jaremová konstatovala, že komise 

ohodnotila všechny podané projekty a výsledné návrhy dotací byly vypočteny dle 

bodového hodnocení dotačního výboru. 

Pan Polesný sdělil komisi, že Manažerský tým (dále jen MT) byl s návrhy dotací 

seznámen a vyjádřil svůj nesouhlas s výslednými návrhy dotací, které u některých 

organizací, jejichž rozpočet a požadovaná dotace byly neúměrně navýšeny oproti roku 

2019, jsou extrémně navýšeny, na což MT upozorňoval již při tvorbě Dotačního 

programu. 

Mgr. Vlach, náměstek primátora, konstatoval, že se nepodařilo odhadnout všechny 

možná rizika, přestože při přípravě Dotačního programu proběhlo mnoho konzultací a 
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návrhů k tématu hodnocení a rozdělování dotací a je nutné vychytat nedostatky při 

přípravě Dotačního programu na rok 2021.  

K tomuto tématu byla vedena diskuze. 

 

Usnesení: KSZMA21 po projednání výsledné návrhy dotací na rok 2020 bere na vědomí. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 3 se zdržel  

 

 

3) Návrh na obsazení pozice nového manažera Koordinační skupiny za oblast péče o 

seniory 

Pan Polesný informoval komisi, že stávající manažer Ing. Marek podal k 31. 12. 2019 

výpověď. Koordinační skupina na svém jednání zvolila jako kandidáta na pozici 

manažera Mgr. Jana Bartoníčka, ředitele spolku OPORA. Mgr. Bartoníček post manažera 

přijal. Manažerský tým souhlasí, aby se výše uvedený kandidát s účinností od 1. 3. 2020 

stal manažerem KS péče o seniory. Jmenování nového manažera bude předloženo na 

jednání RM. 

 

Usnesení: KSZMA21 po projednání doporučuje Radě města jmenovat Mgr. Jana 

Bartoníčka novým manažerem KS péče o seniory. 

Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

4) Různé 

 

Příští jednání – 17. února, od 15.00 hod. v zasedací místnosti tajemníka MmÚ 
 

 

Přílohy 

 

 

 

Zapsala: Šárka Šmilauerová, tajemnice komise 

 

Ověřila: Mgr. Pinkasová, dne 16. 1. 2019 

 

Schválila: Mgr. Lenka Jaremová, předsedkyně komise  


