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  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 07.11.2017 

 
Celkový počet členů komise: 12 

Přítomno dle prezenční listiny: 9 

Omluveni: p. Hanyková, p. Chodaničová 

Nepřítomni:  p. 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. Komunitní plán 2018 – návrh. 

5. Ostatní. 

 

K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů: 

 

………………………………………………………………………       …. 

 

…………………………………………………………………………       …. 

 

…………………………………………………………………………       …. 

 

…………………………………………………………………………..       … 

 

…………………………………………………………………………..       …. 

 

………………………………………………………………………………      …. 

 

………………………………………………………………………………      … 

 

……………………………………………………………………………….      … 

 

……………………………………………………………………………………….     … 

 

……………………………………………………………………………………      …. 

 

…………………………………………………………………………       …. 

 

………………………………………………………………………………….      …. 
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…………………………………………………………………………..       …. 

 

…………………………………………………………………………..        ..  

 

…………………………………………………………………………..        … 

 

Pořadník: 

 

………………………………………………………………………………      …. 

           do pořadníku 

 

…………………………………………………………………………………….      …. 

           do pořadníku 

 

…………………………………………………………………………………       …. 

           do pořadníku 

 

…………………………………………………………………………...        …. 

           do pořadníku 

 

Úmrtí žadatele – žádost vyřazena: 

 

…………………………………………………………………………………   -

    

Komise pro ZSST zatím nedoporučuje přijetí níže uvedených žadatelů: 

 

………………………………………………………………………………….   - 

                                                                                    ………………………. 

 

……………………………………………… 

                                                                                    ……………………. 

 

Přezkoumání režimu: 

 

………………………………………………………………………………………   …. 

           do pořadníku 

 

……………………………………………………………………………..    …... 

 

…………………………………………………………………………..      ….. 

 

………………………………………………………………………….      …. 

           do pořadníku 

 

Usnesení č. 27/2017 – odpovídá ředitel ZSST 

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

žadatelů v pořadníku i s ……………………………………………….. 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 2 

Informace ředitele ZSST: 

 

1. Ředitel komisi seznámil s potřebou zvýšit úhrady za služby v Centru denních služeb – ze 

současných 100,- Kč na 120,- Kč za den a dále pobyt na odlehčovací službě u uživatelů, kteří 

nepobírají příspěvek na péči – a to ve výši 200,- Kč za den. 
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2. Dále p. ředitel navrhuje doplnění kritérií pro odlehčovací službu, a to o ostatní uživatele, a to 

z důvodu, aby mohli být přijati žadatelé i z jiného kraje. 

 

3. P. ředitel uvedl i problematiku u uživatelů i žadatelů, kteří se nemohou podepsat nebo nechápou 

z hlediska svého zdravotního stavu důsledky právního jednání při podpisu smluv. DD navrhuje 

určení opatrovníka soudem.  

 

Usnesení č. 28/2017 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise souhlasí s návrhem p. ředitele a doporučuje RM ke schválení s platností od 1.1.2018. 

Komise dále souhlasí s tím, aby se při řešení opatrovnictví u žadatelů i uživatelů v DD, kteří se nemohou 

podepsat, přistupovalo individuálně a bylo přizpůsobeno i sociální šetření před nástupem do zařízení. 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise: 

 

- 

 

K bodu 4 

Komunitní plán 2018 – návrh: 

 

P. Kocourová komisi seznámila s návrhem komunitního plánu sociálních služeb na r. 2018. Komisi 

představila obsah plánu, a především jednotlivé aktivity, které jsou plánovány na příští rok i 

s předpokládanými finančními náklady. 

 

Usnesení č. 29/2017 – odpovídá vedoucí OSV 

Komise souhlasí s návrhem komunitního plánu na r. 2018 bez doplnění a doporučuje RM a ZM ke 

schválení. 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 5 

Ostatní: 

 

Komise dále řešila …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

Usnesení č. 30/2017 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise doporučuje ………………………………... 

Hlasování: 9/0/0 

 

 

 

 

Další jednání komise bude dne 9.1.2018 od 13:30 hod. v domově důchodců. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


