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ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 08.09.2015 

 
 
Celkový počet členů komise: 12 

Přítomno dle prezenční listiny:  9 

Omluveni: p. Chodaničová, p. Soudský, p. Jirčáková 

 

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. 14/2015 – 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. ZSST provádějí stavební úpravy – bylo převedeno chybějících cca 77 tis. Kč z rezervního 

fondu na dofinancování stavebních prací. RM odsouhlasila využití rezervního fondu. 

2. V letních měsících byly pro obyvatele DD pořádány různé společenské akce – využity 

sponzorské dary. 

3. Ředitel předložil komisi návrh rozpočtu ZSST – navýšení finančních prostředků je pouze ve 

mzdových nákladech, ostatní položky jsou stejné jako v r. 2015. Celkové náklady organizace 

jsou ve výši 38.320.000,- Kč, požadavek na příspěvek od zřizovatele je 7.073.000,- Kč.  

4. Odlehčovací služba byla rozšířena o 5 lůžek, zájem je veliký – již nyní jsou zamluvena místa 

do února 2016. 

5. Proběhlo jednání na KÚ LB kraje ohledně nového nastavení podmínek poskytnutí dotace. 

6. ZSST plánují zasklení venkovní terasy pro její využití po celý rok – probíhají jednání, 

realizace se plánuje na r. 2017, budou využity prostředky z rezervního fondu. 

7. Bylo uskutečněno jednání se zdravotními pojišťovnami. Zjištěna výše úhrad. 

8. P. ředitel seznámil komisi s plánem rozvoje ZSST do r. 2020. Vzhledem k tomu, že není 

zájem o služby poskytované v DPS na Výšince – pouze 20% obyvatel služby využívá, bylo by 

přínosem dům ponechat pouze jako bytový a postavit v blízkosti DD nové byty s možností 

napojení na DD a využít finanční prostředky EU.  

9. Ředitel dále komisi přednesl strategii týkající se převedení fakultativních služeb na služby 

základní. Bude nutné změnit i ceník poskytování sociálních služeb. Bude projednáváno v RM 

v měsíci říjnu 2015. Komise souhlasí s návrhem a doporučuje RM schválit změnu ceníku 

poskytovaných sociálních služeb. 

 

Usnesení č. 15/2015 – odpovídá ředitel ZSST  



3 

 

Komise bere na vědomí informaci ředitele ZSST, souhlasí s návrhem v bodě 9 a doporučuje 

RM schválit změnu ceníku poskytovaných sociálních služeb. 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 3 

 

Informace předsedy komise:  ne 

 

K  bodu 4 

Ostatní: 

1. Vedoucí OSV informovala komisi o komunitním plánování sociálních služeb. V říjnu budou 

jednat pracovní skupiny dle cílových skupin občanů, budou se zabývat návrhem aktivit na r. 

2016. Stávající komunitní plán bude doplněn o tyto aktivity dle potřeb cílových skupin 

obyvatel. 

 

2. Komise projednávala otázku poskytování sociálních služeb pro osoby s různou formou 

demencí především s alzheimerovou chorobou. Těmto osobám není možné zajistit v Turnově 

adekvátní sociální služby. Problematika bude dále projednávána, zjišťovány možnosti 

poskytnutí služeb v Semilech a dále i možnosti úprav v DD.  

 

Usnesení č. 16/2015  
Komise bere na vědomí výše uvedené informace. 

Hlasování: 9/0/0 

 

 

 

Další jednání komise ZSST bude dne 10.11.2015 od 13:30 hod. v DD. 

 

 


