
 

  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 3.5.2016 

 

Celkový počet členů komise: 12 

Přítomno dle prezenční listiny:  8 

Omluveni: 4 

 

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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Přezkoumání režimu 

 

……………………………………………………………………………..   

     

……………………………………………………………………………..  
 

……………………………………………………………………….. 

 
Usnesení č. 9/2016 – odpovídá ředitel ZSST  
Komise souhlasí s určením druhu pobytové služby v DD Pohoda výše uvedeným žadatelům i se 

závěry přezkoumání tří žadatelů.  

Hlasování:8/0/0  

 

K bodu 2  

Informace ředitele ZSST 

1. Ředitel ZSST informoval komisi o bodech, které budou projednávány v RM dne 11.5.2016. 

 

a) Investice – průmyslová automatická pračka za 161 tis. Kč, elektrické koupací vozík – 67.542,- 

Kč. 

Usnesení č. 10/2016 -  odpovídá ředitel ZSST 

Komise doporučuje RM schválit nákup a udělit výjimku při nákupu - nevypisovat výběrové řízení. 

Hlasování:8/0/0  

 

b) ZSST navrhuje zvýšení úhrady za pobyt v DD Pohoda a to od 1.8.2016. Zvýšením úhrady budou 

získány další finanční prostředky (cca 400 tis. Kč), které budou použity na mzdy pečovatelů. 

Usnesení č. 11/2016 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise souhlasí a doporučuje RM schválit navýšení dle předloženého návrhu s účinností od 

1.8.2016. 

Hlasování:8/0/0  

 

c) RM bude předložena Výroční zpráva ZSST za rok 2016. 

Usnesení č. 12/2016 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise byla seznámena se zněním zprávy, která je plně vypovídající o činnosti ZSST. 

Hlasování:8/0/0  

 



2. V DPS Výšinka byl instalován kamerový systém napojený na městskou polici – situace se 

zlepšila – kamerový systém splnil svůj účel. 

3. ZSST spolupracují s hospicovým zařízením v Liberci – personál navštívil toto zařízení. 

4. Vedení ZSST řeší zajištění dietní stravy pro obyvatele. 

 

Usnesení č. 13/2016 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informace od p. ředitele. 

Hlasování:8/0/0 

  

Body 3-4 – bez informací 

 

Další jednání komise bude dne 28.6.2016 od 13:30 hod. v DD. 


