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ZÁPIS 

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov  
 

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

 

Celkový počet členů komise:   11  

Přítomno dle presenční listiny:                8 

Omluveni:     Hanyková, Mgr. Houšková, MUDr. Polášek   

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. 

2. Plánované změny terénní pečovatelské služby a změny systému přidělování bytů zvláštního 

určení dle stanovených pravidel. 

3. Ostatní. 

 
K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Pořadník: 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

………………………………………………………………………………     … 

           do pořadníku 

 

Usnesení č. 3/2021 – odpovídá ředitelka ZSST  

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

žadatelů v pořadníku čekatelů. 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 2 

Plánované změny terénní pečovatelské služby a změny systému přidělování bytů zvláštního určení 

dle stanovených pravidel: 

Paní Maříková informovala o změnách v oblasti pečovatelské služby.  

Jedná se především o jasné vymezení kompetencí – poskytování terénní pečovatelské služby a 

hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnova. 

 
Na přelomu roku 2019 a 2020 minulé vedení organizace zvažovalo ve spolupráci s Libereckým krajem 

(správcem základní sítě sociálních služeb LK a donátorem přerozdělovaných dotací ze státního rozpočtu, 

kapitoly 313 MPSV  jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb) změny ve stávající pečovatelské službě, 

kterou organizace ZSST poskytuje v Turnově a spádové oblasti. Jedná se o poskytování této služby pro 

občany v domácím prostředí, a to včetně bytů zvláštního určení (úsek Žižkova a Výšinka). Vzhledem ke 

covidové pandemii a krizovým opatřením v loňském roce a začátkem letošního roku nebylo možné 

plánované změny realizovat.  

K 30. 6. 2021 ukončuje své působení v pečovatelské službě jedna z vedoucích úseku, a to úseku Žižkova, 

která odchází do zaslouženého důchodu. Od 1. 7. 2021 by měla tento úsek převzít pod své vedení dosavadní 

vedoucí úseku terénní pečovatelské služby (TPS) 28. října. Stávající vedoucí úseku Výšinka se stane 

zástupkyní vedoucí TPS. 

Pečovatelská služba bude zajišťována na všech úsecích jednotně, na základě uzavřených smluv mezi uživateli 

a pečovatelskou službou, jak v klasickém terénu (tj. v bytech a domácnostech občanů, a to jak ve městě 

Turnov, tak v okolních obcích), tak i v domácnostech občanů v objektech s byty zvláštního určení.   

Domovníci, patřící k domům s byty zvláštního určení, jsou v současné době zaměstnanci Zdravotně 

sociálních služeb Turnov, příspěvkové organizace. Tyto pracovní pozice by měly být převedeny celým 

úvazkem pod Město Turnov, aby domovníci mohli zcela poskytovat pomoc a podporu technického rázu 

obyvatelům městských bytů (bytů se zvláštním určením v ulicích Žižkova 2030-2032, 2047 a dále v bytech 

v ul. Granátová 1897). Pracovní pozice dvou domovníků budou převedeny pod Město Turnov, optimálně od 

1. 9. 2021. 

V souvislosti s navrhovanými změnami jsou připraveny nové žádosti o přidělení bytů v DPS Výšinka a 

Penzionu pro důchodce, Žižkova. 

Plánované změny budou projednány na radě města dne 10.6.2021. 

 

Usnesení č. 4/2021 – odpovídá ředitelka ZSST 

Komise bere na vědomí informaci o navrhovaných změnách v pečovatelské službě a doporučuje radě  

města ke schválení.  
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Hlasování:8/0/0 

 

K bodu 3 

Ostatní: 

1. Usnesením zastupitelstvem města bylo schváleno doplnění zřizovací listiny organizace ZSST. 

Jednalo se o doplnění ní o zdravotních služeb v poskytované péči a o navýšení soupisu 

majetku organizace. 

2. Proběhla jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb. Připravují se 

podklady pro další plánovací období – r. 2022-2025. Bude mít návaznost i na plánování 

rodinné politiky. 

3. V nemocnici končí pracovní poměr sociální pracovnice. Zatím není náhrada, hledá se.  

  

Usnesení č. 5/2021   

Komise bere na vědomí výše uvedené informace. 

Hlasování: 8/0/0 

 

 

 

Příští jednání komise bude dne 14.9.2021 od 14:00 hod. v Domově důchodců Pohoda. 

 

 

 

 

 


