
  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 27.6.2017 

 
Celkový počet členů komise:    12 

Přítomno dle prezenční listiny:   7 

Omluveni: MUDr. D. Drbohlavová, p. Zuzana Hanychová, p. Jana Chodaničová,  

p. Kunčíková (zastoupena p. Šolcem). 

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. Ostatní. 

 

K bodu 1  

 

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

                     do pořadníku 
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                    do pořadníku 
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                    do pořadníku 

 

……………………………………………………………………………………                   DS 

 

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

 

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

                    do pořadníku 

 

……………………………………………………………………………..   DZR 

           do pořadníku 

 



……………………………………………………………………………………        DS 

 

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

 

…………………………………………………………………………                               DS            

 

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

 

……………………………………………………………………………..     DZR 

 

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

    

………………………………………………………………………………..                DZR 

 

………………………………………………………………………                    DS 

                      do pořadníku 

 

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

                      do pořadníku 

 

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

 

…………………………………………………………………………………        DS 

 

…………………………………………………………………………        DS 
 

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

 

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

 

Přezkoumání žádostí: 

 

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

 

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

            potřeba soc. šetření 

Komise ZSST nedoporučuje přijetí výše uvedených dvou žadatelů. 

 

Usnesení č. 16/2017 – 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 

Informace ředitele ZSST 

1. P. Cimbál sdělil, že probíhají výběrová řízení na vybudování kotelny a na komunikační 

systém do domova důchodců.  

2. Připravuje se (projekčně) vybudování pergoly v DD. 

3. Byly uskutečněny výlety – zaměstnanci Praha a obyvatelé DD Český ráj. 

4. Proběhlo vítání léta – senioři i zaměstnanci. 
 

Usnesení č. 17/2017 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informace ředitele p. Cimbála. 

Hlasování: 7/0/0 



 
5. P. ředitel seznámil komisi s tím, že jsou změněny tabulky pro odměňování pracovníků 

v sociálních službách – dochází ke zvýšení – zdravotní sestry od 1.1.2017 o 10% a od 

1.7.2017 ostatní pracovníci o 23 %. Organizace má schválený limit hrubých mezd, bude 

třeba tento limit navýšit – bude projednávat RM v červenci 2017. Finanční prostředky 

na navýšení by měly být poskytnuty ze státní dotace (přes kraje). V případě, že KRAJ 

nezafinancuje celou výši určenou na navýšení finančních prostředků, bude organizace 

žádat o zvýšení příspěvku od města. 

 

Usnesení č. 18/2017 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informaci ředitele ohledně navýšení mezd u pracovníků ZSST a 

doporučuje radě města vyhovět žádosti ZSST a navýšit limit hrubých mezd organizace ZSST 

na r. 2017. 

Hlasování: 7/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise  

Nejsou. 

 

K bodu 4 

Ostatní 

1. P. Kocourová komisi seznámila s nepříznivou sociální situací p. …………., který je 

v současné době …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… Komise souhlasí s navrženým postupem. 

 

2. Dále byla opakovaně projednána žádost o umístění p. ……………., který je v současné 

době na …………………….. Komise trvá na původním stanovisku, žádost bude 

ponechána, ale ………………………………………………………………………… 

………………… 

 

Usnesení č. 19/2017 – odpovídá vedoucí OSV, ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informaci ohledně řešení sociální situace p. …………… i p. 

………….. a souhlasí s navrženým postupem. 

Hlasování: 7/0/0 

 

3. P. Kocourová komisi sdělila, že se na odbor obracejí občané s žádostí o vysvětlení, proč 

je zrušena zubní pohotovost. V Liberci je pohotovost přetížena, pacienty odkazují na 

Prahu, ev. Mladou Boleslav. Bude učiněn dotaz na KÚ LB kraje na zdravotního radu. 

 

Usnesení č. 20/2017 – odpovídá vedoucí OSV 

Komise doporučuje obrátit se se žádostí o vysvětlení, ev. učinění opatření ke zlepšení na KÚ 

LB kraje. 

Hlasování: 7/0/0 

 

Další jednání komise bude dne 12.9.2017 od 13:30 hod. v domově důchodců. 


