
1  

  

ZÁPIS 

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov  
 

KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ ze dne 26.03.2021 

 

 Komise se zabývá citlivými a osobními údaji občanů, a proto jsou některé části zápisu neveřejné. 

 

Celkový počet členů komise:   11  

Přítomno dle presenční listiny:              distanční forma  

Omluveni:     -   

Hosté:     -     

 

Komise je usnášeníschopná.   

 

Předsedajícím jmenován:             MUDr. Jiří Tomášek  

Zapisovatelkou jmenována:            Mgr. Hana Kocourová   

Zapisovatelkou pro příští jednání jmenována: Mgr. Hana Kocourová  

  

Program jednání: 

1. Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů 

 

K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů: 

 

Členové Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov byli dne 26.03.2021 požádáni o korespondenční 

hlasování ve věci schválení níže uvedených žadatelů o umístění do domova důchodců. 

Předseda komise, MUDr. Tomášek, všechny žadatele posoudil z hlediska zdravotního stavu a zařadil je 

do jednotlivých druhů služeb. 

Důvodem korespondenčního jednání jsou volná místa v domově důchodců a naléhavost jednotlivých 

žadatelů o umístění. Žádosti budou postoupeny na jednání komise sociálně bytové. 

 

Únor 2021: 

 

…………………………………………………………….    ……. 

           ………….. 

 

………………………………………………………………    …. 

 

………………………………………………………………..    …. 

 

……………………………………………………………………..   …. 

 

Březen 2021: 

 

…………………………………………………………………    …… 

 

……………………………………………………………………….   ……. 
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……………………………………………………………………….   …. 

 

……………………………………………………………………   ….. 

 

……………………………………………………………………..   ….. 

 

………………………………………………………….     …… 

 

…………………………………………………………………………..   …. 

 

……………………………………………………………….    ….. 

 

………………………………………………………..     ….. 

 

………………………………………………………………………..   ….. 

 

………………………………………………………………………   …. 

 

…………………………………………………………………    …… 

   

………………………………………………………………………..   ….. 

 

…………………………………………………………………………   ….. 

            ……………………. 

 

…………………………………………………………     ….. 

                         ………………….. 

 

………………………………………………………………………….   ….. 

 

Do pořadníku: 

 

………………………………………………………………….    ….. 

           do pořadníku 

 

…………………………………………………………………    ….. 

           do pořadníku 

 

……………………………………………………………………………  ….. 

           do pořadníku 

 

………………………………………………………………………   …… 

           do pořadníku 

 

……………………………………………………………………   ….. 

           do pořadníku 

 

………………………………………………………………………..   ….. 

           do pořadníku 

 

………………………………………………………………    ….. 

           do pořadníku 
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………………………………………………………………………   ….. 

           do pořadníku 

 

……………………………………………………………    …. 

           do pořadníku 

 

…………………………………………………………………………….  …. 

           do pořadníku 

 

Domov důchodců Pohoda nedoporučuje přijetí níže uvedeného žadatele: 

 

…………………………………………………………………………  

                    ………………………….... 

 

Hlasování: 

Souhlasí: 11 

Nesouhlasí: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 1/2021 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise souhlasí s určením druhu pobytové služby v DD Pohoda výše uvedeným žadatelům a vedením 

žadatelů v pořadníku čekatelů. 

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov nedoporučuje přijetí ……………………………………. 

…………………………………… 

Hlasování: 11/0/0  

 

 


