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  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 6.9.2016 

 

Celkový počet členů komise: 12 

Přítomno dle prezenční listiny: 7 

Omluveni:       5 

 

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: 

 

………………………………………………………………………… DS 

          

………………………………………………………………….  DS 

 

……………………………………………………………………….  DZR 

       

………………………………………………………………………  DZR 
     

……………………………………………………………………….  DS, do pořadníku 

    

……………………………………………………………………….  DS, do pořadníku 

       

………………………………………………………………………… DS 

      

………………………………………………………………………  DS, do pořadníku 

      

………………………………………………………………………  DS 

 

……………………………………………………………………….  DS  
       

 

Komise se dohodla, že žádost ………………, který je v současné době hospitalizován v nemocnici, 

bude předložena na příští jednání komise. 
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Usnesení č. 17/2016 – odpovídá ředitel ZSST  

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

Komise doporučuje řešení sociální situace u žadatele …………………… a u pí ………… 

………..... 

Hlasování: 7/0/0  

 

K bodu 2  

Informace ředitele ZSST 

 

A) Ředitel informoval komisi o žádosti na radu města:  

1. navýšení mezd o pět set tisíc korun v rámci rozpočtu (důvodem je nutnost navýšení mezd u 

personálu z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a nutnosti stabilizace stávajícího 

personálu v DD). 

2. nákup dvou osobních automobilů značky Škoda Roomster pro pečovatelskou službu – náhrada 

za stará auta s narůstajícími náklady na údržbu a vysokými náklady na opravu. 

 

B) Ředitel ZSST sdělil komisi tyto informace: 

1. hledá se nový nájemce na kantýnu, protože je již kantýna od 1.9.2016 uzavřena.  

2. odpady – řeší se nový dodavatel svozu odpadů – dodavatel bude stejný jako v nemocnici. 

 

Usnesení č. 18/2016 -  odpovídá ředitel ZSST 

Komise doporučuje úpravu v rámci rozpočtu – navýšení mzdového limitu a dále souhlasí s návrhem 

ZSST nakoupit dva nové vozy Škoda Roomster s tím, že rada města udělí výjimku při výběrovém 

řízení. 

Komise bere na vědomí informace o hledání nájemce kantýny v DD Pohoda a informaci o novém 

dodavateli na svoz odpadů. 

Hlasování: 7/0/0  

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise 

- 

 

K bodu 4 

Ostatní 

 

1. Pí Kocourová informovala komisi o síti sociálních služeb na rok 2017, která bude doplněna o 

služby ze sítě LB kraje. 

2. Vedoucí OSV seznámila komisi o dotačním programu Krajského úřadu LB kraje, odboru 

zdravotnictví, který je vyhlášen pro fyzické osoby na nákup zdravotních pomůcek, které nejsou 

hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 

3. Pí Kocourová sdělila, že pan starosta obdržel poděkování od rodiny …………. za vzornou péči 

personálu penzionu pro důchodce v Žižkově ulici. 

4. Pí Stehlíková poděkovala tímto Dr. Vacardové za vstřícnost při spolupráci mezi nemocnicí a DD 

Pohoda. 

 

Usnesení č. 19/2016 

Komise bere na vědomí výše uvedené informace. 

Hlasování: 7/0/0 

 

Další jednání komise bude dne 8.11.2016 od 13:30 hod. v DD. 


