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ZÁPIS 

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov 
 

dne 09.11.2021 
 

formou korespondenčního hlasování 
 

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 

 

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. Ostatní. 

 

K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů 

 

Členové Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov byli dne 09.11.2021 požádáni o korespondenční 

hlasování ohledně schválení žadatelů o umístění do DD Pohoda. Předseda komise všechny žadatele 

posuzoval z hlediska zdravotního stavu a zařadil je do jednotlivých druhů sociálních služeb. 

Příloha s jmenným seznamem žadatelů byla členům zaslána prostřednictvím zaheslovaného souboru. 

 

Hlasování: 

Souhlasí: 9 

Nesouhlasí: 0 

Zdržel se: 0 

Nevyjádřil se: 2 

 

Usnesení č. 12/2021 – odpovídá ředitelka ZSST 

Komise souhlasí s určením druhu pobytové služby v Domově důchodců Pohoda uvedeným žadatelům 

a vedením žadatelů v pořadníku čekatelů. 

Hlasování: 9/0/0 

 

 

 



2  

  

K bodu 2 

Informace ředitelky ZSST 

 

o Úhradová vyhláška k zákonu o sociálních službách je stále nezměněna z důvodu neschválení 

novely zákona v Senátu.  

o Od dodavatele stravy pro uživatele (KNL) víme, že dochází od 1. 12. 2021 k navýšení cen za 

většinu obědů o 10 %. O kolik se zvýší celodenní strava zatím nevíme. Pokud nedojde na straně 

úhrad k nárůstu, budeme muset kalkulovat s vyšší ztrátou. 

o Řešíme událost ……………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………….. 

o V pobytových službách máme v současné době více jak 10 % lůžek, kde není možné vykonat 

BTK. Stáří lůžek je cca 15 let. Lůžka jsou poškozená, v současné době již nevyhovují našim 

potřebám a legislativě. Lůžka jsou zastaralá, nejsou dostupné náhradní díly na opravy. Na lůžka 

od neznámého výrobce nám žádná akreditovaná firma neprovede potřebnou BTK. Nutně 

potřebujeme pořídit nová lůžka, a to tak aby splňovala veškerá kritéria a zákonné normy. 

Záležitost je také konzultována se zřizovatelem. 

o Od 1. 11. 2021 máme v zařízení zákaz návštěv, a to s ohledem na výrazně zhoršující se 

epidemiologickou situaci v souvislosti s nákazou COVID-19 a šířením dalších respiračních 

onemocnění v kraji. 

▪ Z výše uvedeného máme vyčleněnou minimální kapacitu pro případnou 

karanténu (izolaci) uživatelů. 

o Od společnosti Grupo Antolin Turnov s.r.o. jsme obdrželi účelový dar ve výši 20 tis Kč na 

pořízení pomůcek pro uživatele. Koupili jsme 3 invalidní vozíky. 

o Dne 8. 11. 2021 jsme podali žádost o dotaci na rok 2022 z rozpočtu kraje z prostředků státního 

rozpočtu kapitoly 313-MPSV na provoz sociálních služeb. 

Hlasování: 

Souhlasí: 9 

Nesouhlasí: 0 

Zdržel se: 0 

Nevyjádřil se: 2 

 

Usnesení č. 13/2021 – odpovídá ředitelka ZSST 

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov bere výše uvedené informace na vědomí. 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 3 

Ostatní: 

Informace vedoucí OSV: 

- probíhá jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb – připravuje se 

plán na r. 2022–2025 

- projednává se rozpočet na r. 2022. 

Hlasování: 

Souhlasí: 9 

Nesouhlasí: 0 

Zdržel se: 0 

Nevyjádřil se: 2 

 

Usnesení č. 14/2021 – odpovídá vedoucí OSV 

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov bere výše uvedené informace na vědomí. 
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Hlasování: 9/0/0 

 

O termínu příštího jednání budou členové komise s časovým předstihem informováni. 
 


