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  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 30.06.2015 

 
 
Celkový počet členů komise: 12 

Přítomno dle prezenční listiny:  9 

Omluveni: p. Hanyková, p. Chodaničová, p. Soudský 

 

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. Informace předsedy komise.  

4. Ostatní.  

 

K bodu 1 

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

……………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………  

         

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

     

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

 

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

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

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

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

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

Usnesení č. 12/2015 – odpovídá ředitel ZSST  
Komise souhlasí s určením druhu pobytové služby v DD Pohoda výše uvedeným žadatelům. 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 2 

 

Informace ředitele ZSST: 

 

1. RM odsouhlasila navýšení personálu v ZSST o 2 zaměstnance z důvodu rozšíření terénní 

pečovatelské služby o víkendech od 7 do 14 hod. a v pracovní dny do 19 hod.. 

2. Od 1.7.2015 bude navýšen počet lůžek odlehčovací služby o 2 z důvodu velkého zájmu o 

tuto službu. 

3. V DD bude od 1.8.2015 personálně posílena noční směna. 

3. Byl pořízen motor k bráně. 

4. Plánované akce – vybudování přístřešků pro služební vozy v částce cca 320 tis. Kč. 

5. Probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami ohledně úhrad v sociálních zařízeních. 

Jednání o úhradách se řeší na senátní úrovni, na MZ a MPSV. Je nutná legislativní změna. 

6. Akce pro seniory a personál – výlet do ZOO, vítání léta. 

 

Usnesení č. 13/2015 – odpovídá ředitel ZSST  
Komise bere na vědomí informaci ředitele ZSST. 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 3 

 

Informace předsedy komise: ne 

 

K  bodu 4 

 

Ostatní: 

1. Vedoucí OSV informovala komisi o pozastavení Pověření služeb obecného hospodářského 

zájmu pro ZSST po dobu platnosti pověření KÚ – schválené RM. 

2. Řešena sociální situace p. ………………………………………………… 

Jmenovaná má jediné příbuzné v Novém Městě n. M. Nemohou se o ni postarat.  

Bude podána žádost o umístění do DD. V případě nutnosti bude řešena další hospitalizace.  

3. …………………… – obyvatel DPS Výšinka – zjištěno u p. Čejkové, že je opakovaně 

upozorňován na rizika spojená s jízdou na koloběžce – ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní 

účastníky silničního provozu.      
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Usnesení č. 13/2015 – odpovídá ředitel ZSST  
Komise bere na vědomí výše uvedené informace. 

Hlasování: 9/0/0 

 

Další jednání komise ZSST bude dne 8.9.2015 od 13:30 hod. v DD. 

 

 


