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  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 14.03.2017 

 
Celkový počet členů komise:  9 

Přítomno dle prezenční listiny: 6   

Omluveni:    p. Chodaničová, p. Hanyková, p. Stehlíková (zastoupena p. Patočkovou) 

Nepřítomen: 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. 

 

Program jednání:  

 

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

2. Informace ředitele ZSST. 

3. Informace předsedy komise. 

4. Síť sociálních služeb Turnovsko na rok 2018 – informace. 

5. 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 uvedeného žadatele: 

 

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

        Odlehčovací služba - náhradník 

 

Usnesení č. 6/2017 – 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: 9/0/0 
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K bodu 2 

Informace ředitele ZSST: 

 

1. Strava je o víkendech pro obyvatele domova důchodců i do terénu zajištěna z nemocnice v Turnově 

– klienti jsou spokojeni. 

2. Bude se budovat pergola v 1. poschodí domova důchodců na terase budovy B. 

3. Řešení nové kotelny v domově důchodců – čeká se na vyjádření Nempry, s.r.o. 

4. Město Turnov podalo znovu žádost o finanční prostředky na nový objekt u domova důchodů – 

rozšíření služby se zvláštním režimem. 

5. Ředitel pozval všechny členy komise na slavnost k 15. výročí otevření domova důchodců dne 

01.09.2017. 

 

Usnesení č. 7/2017 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informace ředitele ZSST. 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 3  

Informace předsedy komise: 

 

Prim. MUDr. Tomášek komisi seznámil s tím, že zastupitelstvo projednávalo úvahy, jak se bude 

postupovat s domy v ulici 5. května čp. 1001 a čp. 1002. Je to třeba řešit v souvislosti s ev. budováním 

nových objektů v blízkosti domova důchodců i se stále neschváleným zákonem o sociálním bydlení. 

 

Usnesení č. 8/2017  

Komise bere na vědomí informaci předsedy komise. 

Hlasování 9/0/0 

 

K bodu 4 

Síť sociálních služeb Turnovsko na rok 2018 – informace: 

 

P. Kocourová seznámila členy komise s tím, že rada města schválila Plán sítě sociálních služeb regionu 

Turnovsko na r. 2018 a definovala nepříznivé sociální jevy, které je třeba řešit na celokrajské úrovni. 

Byl dán písemný podnět na Krajský úřad Libereckého kraje. 

Komise byla dále informována o tom, že organizace Spokojený domov má zájem rozšiřovat v našem 

městě i spádové oblasti svoje služby. Oficiální žádost však nebyla podána. 

 

Usnesení č. 9/2017 – odpovídá p. Kocourová 

Komise bere na vědomí informaci vedoucí odboru sociálních věcí. 

Hlasování 9/0/0 

 

K bodu 5 

Ostatní: 

 

P. místostarostka Houšková komisi sdělila, že je vyhlášený pronájem ordinace lékaře v penzionu pro 

důchodce. 

  

Usnesení č. 10/2017 

Komise bere na vědomí informaci p. Houškové. 

Hlasování 9/0/0 

 

Další jednání komise bude dne 09.05.2017 od 13:30 hod. v domově důchodců. 

 

 

 


