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

Agendu 21 (KSZMA21) v roce 2020, konané dne 17. 2. 2020 od 15.00 do 15.30 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: 6pro - 0 proti -  0 zdržel se 

 

Ověřovatel tohoto zápisu: Bc. Chaloupková 

 

Pozn. 15.05 Mgr. Balvín a 15.10 K. Karika dorazili na jednání později.        

 

2) Dotace na sociální služby a služby blízké službám sociálním na rok 2020 

Mgr. Jaremová informovala členy komise, že na jednání Rady města byly finanční 

návrhy dotací upraveny a to tak, že Rada města Ústí nad Labem usnesením č. 

881/35R/20 stanovila limit 15% mezi ročního navýšení podpory u typů služeb mimo 

kategorie specifikované ve vyhlášeném Programu jako prioritní a limit 20% 

z požadované částky pro služby, které nebyly podpořeny v loňském roce. Součet částek, 

které překročily tuto hranici, byl rozdělen mezi prioritní služby v poměru podle váhy 

původního finančního návrhu dotace, který vzešel z hodnocení dotačního výboru. 

Upravené návrhy dotací byly všem členům komise zaslány elektronicky spolu 

s pozvánkou na jednání. 

Pan náměstek Mgr. Vlach konstatoval, že první rok ukázal jisté nedokonalosti Dotačního 

programu, zejména ve výpočtu dotací, nicméně změnu systému hodnocení podaných 

žádostí hodnotí kladně. Při zpracování Dotačního programu na 2021 doporučuje využít 

Metodiku MPSV. Dále bude doporučovat stanovit spodní a horní hranici podpory, 
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snížení počtu členů Dotačního výboru a schůzku Dotačního výboru, kde by se probraly 

případné úpravy v Programu na 2021. Z pohledu města je nastavená změna systému 

poskytování dotací kvitována, i když se v praxi ukázaly nedostatky, které se město bude 

snažit do příštího roku eliminovat tak, aby to fungovalo lépe. 

K tomuto tématu byla vedena diskuze. 

 

Usnesení: KSZMA21 informace bere na vědomí. 

Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel  

 

 

3) Různé 

 Mgr. Jaremová informovala členy komise o záměru Mgr. Mahnerové rezignovat 

na pozici člena komise, s tím, že stranou SPD byl navržen jako nový kandidát 

pan Zbyněk Haase. Bohužel do dnešního dne nebyla rezignace oficiálně podána. 

 Mgr. Jaremová pozvala členy komise na setkání s poskytovateli soc. služeb, 

které se uskuteční dne 19. 2. 2020 od 14.30 v zasedací místnosti Zastupitelstva 

města. 

 Mgr. Vlach informoval, že v Matiční ulici v Krásném Březně, se budou z bývalé 

služebny Městské policie rekonstruovat krizové byty, které budou sloužit 

zejména OSPOD. 

Dále informoval o zahájení rekonstrukce domu Na Vyhlídce, který bude sloužit 

jako sídlo Pečovatelské služby, p.o.. Práce na rekonstrukci by měly být 

dokončeny v termínu, tedy na podzim. 

 Mgr Jaremová informovala, že se chystá harmonogram spolupráce – služeb pro 

seniory s Fakultou zdravotnických studií UJEP, které budou realizovány v tomto 

roce z rozpočtu města ÚL. 

 Dále Mgr. Jaremová pozvala členy komise 10. 3. 2020 na MDŽ, které pořádá 

město pro seniory v Kulturním domě. 

 

 

 

 

Příští jednání – 16. března, od 15.00 hod. v zasedací místnosti tajemníka MmÚ 
 

 

Přílohy 

 

 

 

Zapsala: Šárka Šmilauerová, tajemnice komise 

 

Ověřila: Bc. Chaloupková, dne 19. 2. 2019 

 

Schválila: Mgr. Lenka Jaremová, předsedkyně komise  


