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ZÁPIS 

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov 
 

dne 14.09.2021  
 

Celkový počet členů komise:   11  

Přítomno dle presenční listiny:                9 

Omluveni:     paní Hanyková, MUDr. Polášek   

Hosté:     -     

 

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. 

  

Program jednání: 

 

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

2. Informace ředitelky ZSST. 

3. Personální problematika.  

4. Ostatní. 

 

K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů 

 

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

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………     … 

 

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

 

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

 

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

 

Pořadník: 

 

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

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

 

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

           do pořadníku 

 

Usnesení č. 6/2021 – odpovídá ředitelka ZSST 

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

žadatelů v pořadníku čekatelů. 

Hlasování: 9/0/0 

K bodu 2 

Informace ředitelky ZSST 

 

A) P. ředitelka informovala o DD – zdravotní stav obyvatel domova důchodců se zhoršuje, je větší počet 

úmrtí od začátku roku. Snižuje se věková hranice žadatelů o umístění v tomto pobytovém zařízení, byla 

proto snížena i věková hranice ve službě Domova pro seniory na 60 let. Je upravena registrace. 

Obložnost v pobytových službách je v současné době plněna na 96 %. 

Domov se zvláštním režimem – plná kapacita, vzhledem ke zdravotnímu stavu je nutné posílit noční 

směnu. Na tomto uzavřeném oddělení je personál vystaven atakům od obyvatel DZR. Ohroženi jsou i 

samotní uživatelé – spolubydlící. Organizace bude žádat zřizovatele o navýšení limitu pracovníků – 

bude projednáváno v RM v říjnu 2021, a to o 2–3 pracovníky v přímé péči.  

 

Usnesení č. 7/2021 – ředitelka ZSST 

Komise doporučuje navýšit počet pracovníků v přímé péči vzhledem k zajištění bezpečnosti personálu 

i klientů ve službě Domova se zvláštním režimem – promítnout zvýšené náklady do rozpočtu na r. 2022. 

Hlasování: 9/0/0 

  

B) Rozpočet 2022 

Byl představen návrh rozpočtu ZSST na r. 2022  

Výši rozpočtu na r. 2022 ovlivňují změny a aspekty i letošního a předchozího roku. Dle dat ze srpna 

došlo k meziročnímu navýšení mzdových nákladů ve zdravotních a sociálních službách o 28 %, a to 

především vlivem vládního nařízení účinného od. 1. 1. 2021 a mimořádného odměňování pracovníků 

v souvislosti s pandemií Covid. Náklady na zdravotní sestry – nelze hradit z dotace MPSV a dosud ani 

z finančních prostředků od zřizovatele – bude nutné řešit v příštím roce – úpravou smlouvy s městem.  

Velkou položkou v nákladech ZSST je avízované zvýšení ceny stravy od r. 2022. Obdobným 

problémem je také zvyšování nákladů za pobyt, kam se promítají veškeré provozní náklady. Úhradová 

vyhláška MPSV je platná z r. 2014, maximální limity jsou zastropovány, proto není možné zvýšit úhradu 

od uživatelů.  

Výsledkem je rozpočet na rok 2022 ve výši 88, 5 mil Kč. 

 

Usnesení č. 8/2021 –p. Maříková 

Komise bere na vědomí informaci o rozpočtu organizace ZSST a doporučuje ke schválení. 

Hlasování: 9/0/0 
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C) Plánované investice 

P. ředitelka představila plánované nutné investice: 

- klimatizace v DZR 

- rekonstrukce výtahu v budově A 

- požární hlásič 

- kamerový a komunikační systém 

 

Usnesení č. 9/2021 – p. Maříková 

Komise bere na vědomí informaci o plánovaných nutných investicích. 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 3  

Personální problematika 

P. ředitelka informovala o personálních otázkách ZSST. Odchází vedoucí pečovatelské služby p. 

Poláková. Je vypsáno výběrové řízení – do 15.9.2021 je možné podat přihlášku. O pracovní místo 

projevilo zájem několik uchazečů, přičemž ne všichni splňují všechny předpoklady pro výkon této 

pozice. Výběr bude řešen až po skončení lhůty k podání přihlášek. 

V celé organizaci stárne pracovní kolektiv především pracovníků v přímé péči, někteří odcházejí ze 

zdravotních důvodů. 

Je nutné se s touto problematikou zabývat.  

 

Usnesení č. 10/2021 – p. Maříková 

Komise bere na vědomí informaci o personálních otázkách v organizaci ZSST. 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 4 

Ostatní 

 

P. Kocourová informovala komisi s materiály navrhovaného doplnění Strategického plánu města 

Turnova na další plánovací období. Proběhla diskuse.  

 

Usnesení č. 11/2021 

Komise byla seznámena s plánovaným navrženým doplněním Strategického plánu města Turnova a 

doporučuje doplnit obnovu vozového parku v ZSST. S ostatními plánovanými opatřeními souhlasí. 

Hlasování: 9/0/0 

 

Další jednání komise bude dne 9.11.2021 od 14 hod. v Domově důchodců Pohoda. 

 

 

 

 


