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  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 09.05.2017 

 
Celkový počet členů komise:    12 

Přítomno dle prezenční listiny:     7 

Omluveni:  MUDr. Drbohlavová, Mgr. Houšková, Bc. Chodaničová 

Nepřítomen: Ing. Soudský, p. Hanyková 

 

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. 

 

Program jednání:  

 

1. Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů. 

2. Výroční zpráva Zdravotně sociálních služeb Turnov za rok 2016. 

3. Navýšení limitu mezd. 

4. Informace ředitele ZSST. 

5. Informace předsedy komise. 

6. Ostatní. 

 
K bodu 1  

 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů a určení druhu služby: 
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…………………………………………………………………………….        DS 

                    do pořadníku
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           do pořadníku 

 

Zdravotně sociální služby nedoporučují přijetí níže uvedených žadatelů: 

 

………………………………………………………………………               nabídka odleh. pobytu 
                                                                                                                     + bude provedeno sociální 

šetření (dále SŠ) v PN 

 

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

 

………………………………………………………………………….         bude provedeno SŠ 

 

………………………………………………………………………………..         doložit ……………..  

 

       

Usnesení č. 11/2017 – 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: 7/0/0 

 

K bodu 2 

Výroční zpráva Zdravotně sociálních služeb Turnov za rok 2016: 

 

Ředitel organizace seznámil členy komise s výroční zprávou za předchozí rok. Upozornil, že věk 

obyvatel v domově důchodců stoupá, je potřeba zvýšené péče. Organizace má schválený audit. 

Výroční zpráva bude předložena na jednání rady města. 

                                                  

Usnesení č. 12/2017 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí Výroční zprávu Zdravotně sociálních služeb Turnov za rok 2016 a doporučuje 

předložit v tomto znění radě města. 

Hlasování: 7/0/0  

 

K bodu 3 

Navýšení limitu mezd: 

 

P. Cimbál informoval komisi o nutností navýšení limitu hrubých mezd pro ZSST. Od 1.1.2017 došlo 

dle platných právních předpisů k navýšení hrubých mezd u zdravotních sester, ale nebyl zvýšen limit 

mezd ze strany zřizovatele. Je proto zpracován materiál pro jednání rady města i s podrobným rozborem. 

ZSST budou žádat radu města o navýšení stanoveného limitu mezd. 

 

Usnesení č. 13/2017 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise doporučuje radě města vyhovět žádosti ZSST o navýšení limitu hrubých mezd pro r. 2017 

z důvodu legislativních změn a nutnosti navýšení mezd u personálu ZSST. 

Hlasování: 7/0/0 

 

K bodu 4 

Informace ředitele ZSST: 

 

P. ředitel komisi informoval o nutnosti výměny komunikačního systému v domově důchodců. Jedná se 

o havarijní stav, systém je velmi poruchový, často nefunkční, nelze již opravovat, protože nejsou 
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náhradní díly. Bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele – bude se projednávat v radě města, bude 

jmenována i komise pro vyhodnocení nabídek. Finanční krytí bude zajištěno částečně z rezervního 

fondu ZSST. 

 

Usnesení č. 14/2017 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise doporučuje radě města vyhlásit výběrové řízení na dodavatele komunikačního systému a také 

jmenovat komisi dle návrhu p. ředitele. 

Hlasování: 7/0/0 

 

K bodu 5 

Informace předsedy komise: 

 

Nejsou. 

  

K bodu 6  

Ostatní : 

 

Komise byla seznámena se závěry jednání pracovní skupiny pro řešení bytové otázky v DPS Výšinka. 

Pracovní skupina navrhuje zvýšení nájemného ve všech bytech v DPS na nájemné stejné, jako 

v ostatních městských bytech. Obyvatelé domu s pečovatelskou službou v případě, že mají nízký příjem, 

mohou žádat o dávku z úřadu práce, a to příspěvek na bydlení. V současné době již více jak třetina 

obyvatel tento příspěvek pobírá. Nájemné by bylo navýšené cca o 600,- Kč. 

Další řešení bytů v tomto objektu bude v návaznosti na to, zda bude dotace MPSV na výstavbu zařízení 

pro osoby s demencí.   

 

Usnesení č. 15/2017 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí návrh pracovní skupiny k bytům v DPS Výšinka a doporučuje zvýšení 

nájemného dle předloženého návrhu. 

Hlasování: 7/0/0 

 

 

Další jednání komise bude dne 27.6.2017 od 13:30 hod. v domově důchodců. 

 

 

 


