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ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 10.11.2015 

 
 
Celkový počet členů komise: 12 

Přítomno dle prezenční listiny:  9 

Omluveni: Ing. Soudský, p. Hanyková, 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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………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………. 
Nyní hospitalizován v PN v Turnově na následné péči, imobilní. Nemá rodinu, která by se o 

něho mohla postarat. 

Od 11.11.2015 domluvena odlehčovací služba v DD Pohoda, následně bude jednáno o 

přemístění na NND do Lomnice n. P. ………….. svým věkem neodpovídá cílové skupině pro 

DD, ale DD má možnost výjimky. Umístění …………… do Ústavu pro tělesně postižené 

v Hořčicích není možné – jsou umísťováni pouze žadatelé z Královéhradeckého kraje. Situace 

bude řešena následně po OS.      

 

Usnesení č. 17/2015 – odpovídá ředitel ZSST  
Komise souhlasí s určením druhu pobytové služby v DD Pohoda výše uvedeným žadatelům i 

s řešením sociální situace …………… 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 2 

Informace ředitele ZSST: 

1. 25.11.2015 bude v DD setkání s dobrovolníky, 28.11.2015 proběhne setkání s rodinami 

obyvatel DD. 

2. Dokončuje se výstavba garáží u DD. 

3. ZSST se potýkají s nedostatkem pečujícího personálu. 

4. ZSST budou přebírat v Praze cenu za značku kvality. 

5. P. ředitel seznámil komisi s vizí ZSST. Jedná se o přístavbu objektu pro pobytové služby 

DZR s kapacitou 30 lůžek. Služba by byla zaměřena na osoby s demencí, ev. s psychiatrickou 

dg. V současné době probíhají jednání a hledají se možnosti financování z dotačních titulů. 

První jednání se uskutečnilo v pondělí 9.11.2015 u pí radní Kadlecové na KÚ LB kraje. Byla 

slíbena podpora. Další jednání bude dne 25.11.2015 na MPSV. Se záměrem bude seznámena 

RM dne 11.11.2015. 

 

Usnesení č. 18/2015 – odpovídá ředitel ZSST  
Komise bere na vědomí informace ředitele ZSST a souhlasí s rozvojovým plánem ZSST.  

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise:   

P. prim. Tomášek informoval komisi o uzavření interního oddělení v nemocnici v Semilech. 

Interní oddělení nemocnice v Turnově bude mít proto rozšířenu spádovou oblast pacientů ještě 

o další obce okresu Semily, které dříve patřily spádově pod Semily. Jedná se cca o 200 pacientů 

ročně, což generuje další následné problémy pro turnovské interní oddělení. 

 

Usnesení č.19/2015  

Komise bere na vědomí výše uvedenou informaci. 

Hlasování: 9/0/0 
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K bodu 4 

Ostatní: 

1. Pí Kocourová seznámila komisi s návrhem Akčního plánu 2016 pro plánování sociálních 

služeb. Tyto uvedené jednotlivé aktivity byly projednávány v pracovních skupinách 

komunitního plánování sociálních služeb, budou dále projednávány v sociální a bytové komisi, 

následně předloženy ke schválení ZM.  

 

Usnesení č. 20/2015  

Komise souhlasí s aktivitami uvedenými v Akčním plánu 2016 a doporučuje ZM ke schválení.   

Hlasování: 9/0/0 

 

2. Pí  Kunčíková komisi pozvala na vánoční trhy do DD Pohoda – slavnostní zahájení bude dne 

8.12.2015 od 9 hod. 

 

Usnesení č. 21/2015  

Komise bere na vědomí výše uvedenou informaci. 

Hlasování: 9/0/0 

 

Další jednání komise ZSST bude dne 19.1.2016 od 13:30 hod. v DD. 

 

 

 


