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  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 05.05.2015 

 
 

Celkový počet členů komise: 12 

Přítomno dle prezenční listiny:  8 

Omluveni: 4 

 

Komise je usnášeníschopná. 

 

Předsedajícím jmenován: MUDr. Jiří Tomášek 

Zapisovatelkou jmenována: Mgr. Hana Kocourová 

Zapisovatelkou pro příští jednání jmenována: Mgr. Hana Kocourová 

 

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

neveřejné. 

 

Předmět jednání: 

 

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

2. Informace ředitele ZSST. 

3. Ostatní. 

 

K bodu 1 

 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů a určení druhu služby: 

 

Není kontraindikace k přijetí: 

 

………………………………………………………………………………… DZR 

 

……………………………………………………………………………………  

        DS, do pořadníku (nemá PnP) 

 

…………………………………………………………………………………. 

          DS, do pořadníku 

 

…………………………………………………………………………..  DS 

 

……………………………………………………………………………… DS 
 

………………………………………………………………………………   

DS, do pořadníku 

 

…………………………………………………………………………….. DS 

 

………………………………………………………………………..  DS 
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………………………………………………………………………………….   DS 

 

………………………………………………………………………………………… 

          DS, do pořadníku 

 

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

          DS, do pořadníku  

 

…………………………………………………………………………….  DS 
 

…………………………………………………………………………………. 

          DS, do pořadníku 

 

………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………   

DZR, do pořadníku 
 

………………………………………………………………………..  DS 
 

……………………………………………………………………….  DS 
 

……………………………………………………………………………………………… 

DS, do pořadníku 

 

………………………………………………………………………………………….  

DS, do pořadníku 

 

…………………………………………………………………………….. DS 
 

……………………………………………………………………………… DS 

 

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

 

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

 

Usnesení č. 9/2015 – odpovídá ředitel ZSST  
Komise souhlasí s určením druhu pobytové služby v DD Pohoda výše uvedeným žadatelům a 

doporučuje u dvou žadatelů ……………………………... 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 2 

 

Informace ředitele ZSST: 

 

1. Ředitel ZSST představil komisi Výroční zprávu organizace za r. 2014 – bez připomínek. 

2. V DD Pohoda zasedal sociální výbor PS. Na jednání byly představeny sociální služby 

v Turnově, byla projednávána otázka financování sociálních služeb a problematika financování 

zdravotních úkonů v pobytových zařízeních.  
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3. RM bude dne 13.05.2015 projednávat navýšení personálu v DD v souvislosti s rozšířením 

kapacity odlehčovací služby a prodloužením doby poskytování TPS, převod finančních 

prostředků z rezervního fondu na úpravy pro rozšíření odlehčovací služby – bez připomínek. 

4. ZSST mají zájem prodat 5 ks válend – komise doporučuje jejich bezúplatný převod do 

majetku města a využití do krizových bytů v DPS. 

5. Od ledna 2015 zemřelo v DD 10 obyvatel. 

 

Usnesení č. 10/2015 – odpovídá ředitel ZSST 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 3 

 

Ostatní: 

 

P. Kocourová seznámila komisi s dopisem podepsaným 15 osobami z klubu důchodců, kteří se 

přimlouvají za přednostní umístění jejich dlouholetého člena ……………….. do DD Pohoda. 

Komise žádost o umístění …………….. zařadila do pořadníku s tím, že situace bude řešena 

standardně. 

 

Usnesení č. 11/2015 – odpovídá p. Kocourová 

Hlasování:8/0/0 

 
 

Další jednání komise ZSST bude dne 30.06.2015 od 13:30 hod. v DD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


