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  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 15.3.2016 

 

Celkový počet členů komise: 12  

Přítomno dle prezenční listiny:  9 

Omluveni:        3 

 

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. Byty v DPS a Penzionu – řešení problematiky umisťování žadatelů, finanční příspěvek 50 

tis. Kč pro obyvatele mimo Turnov. 

 

K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů a určení druhu služby: 
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Usnesení č. 4/2016 – odpovídá ředitel ZSST 

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

s nedoporučujícím stanoviskem komise pro dva žadatele. 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 2 

Informace ředitele ZSST 

 

1. Hospodaření organizace za rok 2015 – zisk cca 16 tis. Kč – vrácen do rozpočtu města 

Turnova. 

 

2. Byla podána žádost o dotaci na MPSV na výstavbu nového objektu pro osoby 

s Alzheimerovou chorobou a demencí. 

 

Usnesení č. 5/2016  

Komise bere na vědomí výše uvedené informace. 

Hlasování: 9/0/0 

 

3. Byla podána žádost Polikliniky Železný Brod, s.r.o. do RM o rozšíření rehabilitace 

v penzionu pro důchodce v Žižkově ulici.  

Jednalo by se o výměnu prostor s lékařkou MUDr. Hakenovou, která by byla přemístěna do 

místností dnešní rehabilitace. Žádost je zdůvodněna také tím, že by byla rozšířena rehabilitační 

péče o obyvatele penzionu, v prostorách ordinace by ordinovala i MUDr. Hodíková. 

 

Usnesení č. 6/2016 

Komise projednala výše uvedený návrh s tímto závěrem: 

- je nutné zjistit stanovisko turnovské nemocnice k uvedenému záměru rozšíření rehabilitační 

péče Polikliniky Železný Brod, s.r.o.  

- podmínkou je zachování provozování ordinace praktického lékaře pro dospělé v současném 

rozsahu 

- nutností je zřízení plnohodnotné čekárny pro obyvatele penzionu. 

Hlasování: 9/0/0 

 

4. Ředitel informoval komisi o předložené zprávě o zdravotním stavu p. ……….., která byla 

předložena jmenovanou vedení ZSST. P. …… dlouhodobě pobývá u své matky v DPS 

Výšinka.  
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Usnesení č. 7/2016 

Komise bere na vědomí zprávu lékaře o zdravotním stavu p. ………. 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 3 

Byty v DPS a Penzionu – řešení problematiky umisťování žadatelů, finanční příspěvek 50 tis. 

Kč pro obyvatele mimo Turnov 

 

Komise byla seznámena s problematickým uplatňováním požadavku poskytnutí finančních 

prostředků od obcí, ze kterých jsou přijímáni žadatelé do domů s byty zvláštního určení.  

Částka 50 tis. Kč, která je nyní uvedena v kritériích, je již v současné době překonána, některá města 

a obce s tím nesouhlasí a tím je znemožněno umístění potřebných seniorů do bytů s pečovatelskou 

službou. V těchto domech jsou již dlouhou dobu volné byty, které by jinak mohly sloužit ubytování 

potřebných seniorů. 

 

Usnesení č. 8/2016 – odpovídá ředitel ZSST, vedoucí OSV 

Komise doporučuje přehodnocení stanovených kritérií při umístění obyvatel do domů s byty 

zvláštního určení.  

Hlasování 9/0/0 

 

Další jednání komise bude dne 3.5.2016 od 13:30 hod. v DD Pohoda. 

 


