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  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
Dne 8.11.2016 

 

Celkový počet členů komise: 12 

Přítomno dle prezenční listiny: 7 

Omluveni: Ing. Soudský, Mgr. Houšková, MUDr. Pospíšil, Bc. Chodaničová, paní 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. Komunitní plán sociálních služeb. 

5. 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. 20/2016 – odpovídá ředitel ZSST  
Komise souhlasí s určením druhu pobytové služby v DD Pohoda výše uvedeným žadatelům i 

s nedoporučením k přijetí do DD.  

Komise doporučuje řešení sociální situace p. ……………….. umístěním do jiného vhodného 

zařízení. 

Hlasování: 7/0/0  

  

K bodu 2  

Informace ředitele ZSST 

 

1. Zakoupeny dva osobní automobily pro ZSST – jsou již od 1.11.2016 v provozu. 

2. ZSST mají novou firmu na odvoz odpadu - Marius Pedersen, a to od 1.10.2016 – funguje 

dobře. 

3. Byly navýšeny mzdy pečovatelek – je nutné navýšení limitu mzdových prostředků v r. 

2017. Pečovatelek je velký nedostatek, nemocnice má nastavený motivační systém – 

náborový příspěvek. Je třeba také řešit nastavení systému pro motivaci pracovníků pracovat 

v domově důchodců.  

4. Otevřena kantýna v DD – je uzavřena nájemní smlouva, je pronajato i zařízení. 

5. Od 1.4.2017 bude v penzionu …………………………... 

6. Teplovody z nemocnice jsou v havarijním stavu – bude nutné řešit. 

7. Přístavba pavilonu pro osoby s demencí – projekt nebyl vybrán k financování. Žádost se 

bude podávat v r. 2017. Je také velký problém zajistit pro takto náročnou práci kvalitní 

personál. Bude se jednat s KÚ LB kraje o zajištění péče pro osoby s demencí. 

 

Usnesení č. 21/2016 - odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informace ředitele p. Cimbála. 

Hlasování: 7/0/0  
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K bodu 3 

Informace předsedy komise 

 

- 

 

K bodu 4 

Komunitní plán sociálních služeb 

P. Kocourová seznámila komisi s Komunitním plánem sociálních služeb regionu Turnovsko pro r. 

2017, který byl schválen ZM jako strategický dokument v sociální oblasti pro r. 2017. 

 

Usnesení č. 22/2016 - odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí. 

Hlasování: 7/0/0  

 

K bodu 5 

Ostatní 

P. Kunčíková informovala komisi o počtu přijatých žádostí o umístění v tomto roce – od začátku 

roku bylo přijato 93 žádostí, 73 žádostí bylo vyřazeno. 

 

Usnesení č. 23/2016 - odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informace ředitele p. Cimbála. 

Hlasování: 7/0/0  

 

 

Další jednání komise bude dne 10.1.2017 od 13:30 hod. v DD. 


