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  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 10.01.2017 

 

Celkový počet členů komise: 12 

Přítomno dle prezenční listiny:  8 

Omluveni: p. Hanyková, MUDr. Drbohlavová, p. Chodaničová, Ing. Soudský 

 

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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Pořadník: 
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Zdravotně sociální služby nedoporučují přijetí níže uvedených žadatelů: 

 

…………………………………………………………………………………….  NE 
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…………………………………………………………………………………   NE 

 

Usnesení č. 1/2017 – odpovídá ředitel ZSST 

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

žadatelů v pořadníku i s doporučením ZSST k nepřijetí jmenovaných žadatelů do DD. 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 2 

Informace ředitele ZSST: 

 

1. P. ředitel informoval komisi o kulturních a společenských akcích v DD Pohoda v době 

vánočních svátků. Obyvatelé byli také navštíveni p. místostarostkou a obdrželi dárky. 

2. V DD je havarijní situace potrubí na teplo a teplou vodu (z nemocnice) – řeší se – plánuje se 

vybudování vlastní nové kotelny. 

3.  V r. 2016 byly zakoupeny dva osobní automobily, v r. 2017 končí smlouva na další auto, hledají 

se možnosti získání finančních prostředků na nákup nového vozidla mimo rozpočet města 

Turnova a ZSST (granty, sponzoři, apod.). 

4. V září 2017 to bude již 15 let od otevření DD Pohoda – plánuje se slavnostní akce. 

 

Usnesení č. 2/2017 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informace ředitele ZSST. 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise: 
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K bodu 4 

Ostatní: 

 

1. P. Kocourová seznámila komisi s tím, že se odbor sociálních věcí obrátil na KÚ LB kraje ve 

věci umístění …………….. – řešeno opakovaně v komisi ZSST, nevhodný pro umístění v DD 

Pohoda. MUDr. Pospíšil informoval komisi o tom, že … ……..….. je nyní v ………………… 

……………………….  

 

Usnesení č. 3/2017 

Komise bere na vědomí tuto informaci. 

Hlasování: 8/0/0 

 

2. P. místostarostka Houšková seznámila komisi se stížnostmi na zajištění zdravotní péče 

v penzionu pro důchodce Dr. Hakenovou. Proběhlo jednání s p. doktorkou, do současné doby 

není zajištěna náprava. P. Houšková bude řešit – projedná znovu tuto problematiku s p. 

Hakenovou a pak navrhne další řešení. 

 

Usnesení č. 4/2017 

Komise bere na vědomí tuto informaci a souhlasí s tím, aby situace zajištění zdravotní péče byla řešena 

co nejdříve i s ohledem na tu skutečnost, že v penzionu již nepracuje zdravotní sestra. 

Hlasování 8/0/0 

 

3. P. Houšková komisi informovala o stížnostech na stravu v DD Pohoda. Jedná se o špatnou 

kvalitu stravy, nevhodnou pro seniory – hlavně o víkendech. P. Kunčíková sdělila, že si 

obyvatele stravu odhlašují – nutné znovu řešit na stravovací komisi a hledat jiné možnosti 

zajištění kvalitní stravy pro obyvatele DD Pohoda. 

 

Usnesení č. 5/2017 

Komise ukládá vedení ZSST zjistit počet obyvatel, kteří si odhlašují stravu z důvodu nepoživatelnosti. 

Dále ukládá vedení ZSST, aby situace byla řešena na stravovací komisi a hledaly se alternativní 

možnosti řešení – např. jiný dodavatel stravy. 

Hlasování:8/0/0 

 

 

Další komise bude dne 7.3.2017 od 13:30 hod. v DD Pohoda. 

 

 


