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Sociální komise 
                                                                               Rady Jihočeského kraje 

Vyřizuje: Mirka Bodláková, tel. 386720463, e-mail: bodlakova@kraj-jihocesky.cz 

 

 

       České Budějovice, dne 14. 12. 2022 

 

Zápis č. 14/2022 

z jednání Sociální komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo v zasedací místnosti, č. dv. 2010, II. 
patro, budova Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 
dne 13. 12. 2022 od 15:00 hod. 
  

 

Přítomni: předseda komise – PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA 

                 členové komise –  Jaroslava Sýkorová, doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová,  

                                               Dana Tobiášková, Mgr. Bronislava Šimsová    

 

On-line připojení:  Ing. Miroslav Nosek, Hana Dufková Spoladore, Mgr. Věra Korčaková 

 

Omluveni:                     Mgr. Tomáš Chovanec, Mgr. Jusúf Traore, Ing. Jaroslava Martanová 

                                      

Hosté:         doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.– náměstkyně hejtmana pro sociální oblast JčK, 

                                     Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru SOV KÚ Č. Budějovice 

                               

 

s tímto programem: 
1. Schválení programu 14. jednání SOK -  (R. Huneš) 

2. Schválení zápisu a usnesení z 13. jednání SOK – (R. Huneš) 

3. Návrhy témat pro jednání komise v r. 2023 – (R. Huneš) 
4. Stanovení termínů jednání SOK v 1. pol. r. 2023  (R. Huneš) 
5. Plánování sociálních služeb a jejich zařazování do Sítě ve vztahu k ekonomické krizi (R. Huneš) 
6. Aktuální epidemiologická situace (K. Kotrbová) 
7. Různé 

 
 
1. Schválení programu na 14. jednání komise 
Předseda přivítal přítomné členy komise i hosty. Konstatoval, že členů sociální komise (dále jen SOK) 
je 5 přítomno, připojeni on-line jsou 3 a 3 členové jsou omluveni zcela.    
SOK je usnášení schopná v počtu 8 členů. 
Poté vyzval přítomné k případnému doplnění či námitkám programu. 
Protože žádné připomínky nebyly vzneseny, nechal o programu jednání hlasovat. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   

       schvaluje  
       program pro 14. jednání sociální komise. 

       Hlasování: 7/0/0 

       29/2022/SOK – 14 

 
2. Schválení zápisu a usnesení z 13. jednání SOK 
Předseda vyzval členy komise k připomínkám zápisu z 13. jednání SOK. Protože žádné připomínky 
nebyly vzneseny, nechal o tomto bodu hlasovat. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   
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schvaluje  
zápis z 13. jednání komise. 
Hlasování: 7/0/0 

      30/2022/SOK – 14 
 
      3. Návrhy témat pro jednání komise v r. 2023 

R. Huneš  - písemně došel jen jeden návrh a to od kolegy Traoreho: Krizové bydlení a 
Dostupnost zdravotnických služeb pro osoby v krizi. 
Protože žádné jiné návrhy nepadly, předložil předseda komise další návrh, spojený se současným 
tématem a to:  budoucnost válečných uprchlíků. 
Předseda nechal hlasovat. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   
schvaluje  
předložené návrhy témat pro jednotlivá jednání SOK pro rok 2023. 
Hlasování: 8/0/0 

      31/2022/SOK – 14 
 

4.  Stanovení termínů jednání SOK v 1. pol. r. 2023   
R. Huneš seznámil členy komise se schválenými termíny pro schůze RK pro I. pololetí r. 2023 a 
předložil termíny pro jednání SOK a to: 17.01., 14.02., 28.03. R. Huneš dodal, že na prvním jednání 
komise v roce 2023 se rozhodne o dalších termínech I. pololetí. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   
souhlasí 
s navrženými termíny schůzí SOK pro I. pololetí roku 2023. 
Hlasování: 8/0/0 

      32/2022/SOK – 14 
 
5.  Plánování sociálních služeb a jejich zařazování do Sítě ve vztahu k ekonomické krizi 
L. Kozlová - řídíme se schváleným Střednědobým plánem pro Jihočeský kraj, schází se pracovní 
skupiny pro jednotlivé sociální oblasti týkající se sociálních služeb se zaměřením na cílové skupiny. 
Stop stav v sociální oblasti není možný z důvodů přibývajícího nárůstu seniorské populace a je velký 
přetlak do pobytových sociálních zařízení i na terénní sociální služby. Vedení samosprávy si stanovilo 
jako prioritu rozvíjet a podporovat tyto sociální služby hlavně z důvodu možnosti ponechání seniora 
v domácím prostředí. K tomu dodává, že omezují podporování rozšiřování skupin odborně sociálního 
poradenství s výjimkou skupiny zřízené pro uprchlíky z Ukrajiny. 
R. Huneš – slova náměstkyně hejtmana kvituje velmi pozitivně a doplňuje o dobré zkušenosti z terénu. 
Po ukončení diskuze nechal předseda komise hlasovat. 

        
Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato. 
 
6.  Aktuální epidemiologická situace 
K. Kotrbová – nákaza onemocnění Covid 19 velmi ustoupila, hlavně díky vysoké promořenosti lidí 
v letních měsících a podrobně popisuje křivky z předloženého grafu. Navazuje na další skutečnost 
stoupajícího výskytu akutních respiračních onemocnění, včetně chřipek a upozorňuje na rozdělení 
výskytu onemocnění podle věkových skupin, kde jsou hlavně zasažené malé děti.  Chřipková 
epidemie se předpokládá někdy ve druhém týdnu příštího roku a dodává průběh onemocnění 
s doporučením očkování proti chřipce. Podrobně popsala předložené tabulky i grafy. 
Na otázky odpovídala K. Kotrbová. 

Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato. 
 
8. Různé  
V tomto bodě proběhla diskuze všeobecného charakteru. 
  
 Závěr: R. Huneš poděkoval všem členům za aktivní účast a popřál všem přítomným hezké vánoční    
            svátky a Nový rok. Upozornil na termín příštího jednání komise, kterým je 17. leden 2023.  
 
Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin. 
Zapsala: Mirka Bodláková 

      Schválil:  PhDr. Robert Huneš, MBA 


