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  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 12.9.2017 

 
Celkový počet členů komise: 12 

Přítomno dle prezenční listiny:      9 

Omluveni:  MUDr. D. Drbohlavová, p. J. Chodaničová 

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. Žádost obyvatel penzionu Žižkova. 

5. Rozpočet ZSST na r. 2018. 

6. Ostatní. 

 

K bodu 1  

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

……………………………………………………………………………..   

do pořadníku 

 

………………………………………………………………    …… 

      

…………………………………………………………………     …….  

 

…………………………………………………………………..      ……. 

           do pořadníku 

 

………………………………………………………….       ….. 

      

…………………………………………………………….       ….. 

       

………………………………………………………………      ….. 

      

……………………………………………………………..      …… 

       

…………………………………………………………………..      ……. 

        

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

      

……………………………………………………..        …. 

      

……………………………………………………….       ……. 

            do pořadníku 

 

………………………………………………………………………      …. 

           do pořadníku 

 

………………………………………………………       ….. 

           do pořadníku 

 

……………………………………………………………….      ….. 

           do pořadníku

        

…………………………………………………………………      …  

      

……………………………………………………………………..     …. 

     

 

…………………………………………………………………..      ….. 

      

………………………………………………        …. 

           do pořadníku

  

…………………………………………………………………………     …. 

           do pořadníku 

 

……………………………………………………………………     …… 

      

……………………………………………………………………….     ……. 

           do pořadníku 

 

Přezkoumání žádostí: 

 

………………………………………………………………….    NE 

      

……………………………………………………………….    NE 

 

…………………………………………………………………..    NE 

      

                                         

Komise ZSST nedoporučuje přijetí výše uvedených tří žadatelů. 

 

Usnesení č. 21/2017 – 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. P. Cimbál informoval komisi o návrhu rozpočtu na r. 2018 – příspěvek od zřizovatele 

je plánován ve výši 16.286.000,- Kč. Navýšení je především z důvodu navýšení platů.  

 

Usnesení č. 22/2017 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise doporučuje předložený návrh rozpočtu předložit k projednání zřizovateli – dle platné 

směrnice. 

Hlasování: 9/0/0 

 

2. P. ředitel komisi seznámil s tím, že dle dodavatele stravy bude navýšena částka za oběd 

a navýšena cena za celodenní stravu – vyhl. MPSV však stanoví maximální možnou 

částku, kterou lze účtovat uživatelům – takto bude tato částka překročena. 
 

Usnesení č. 23/2017 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise nesouhlasí s navýšením a doporučuje zřizovateli – městu Turnov – aby jednalo o ceně 

za stravu s organizací KNL Catering, s.r.o. a ev. hledal jiného dodavatele stravy.  

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise: 

 

MUDr. Tomášek komisi seznámil s tím, že bude končit v nemocnici v Turnově, ale bude dále 

působit v zastupitelstvu města a bude nadále vykonávat funkci předsedy komise. 

 

Usnesení č. 24/2017  

Komise bere na vědomí informaci předsedy komise.  

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 4 

Žádost obyvatel penzionu Žižkova: 

 

P. Kocourová komisi seznámila se žádostí části obyvatel penzionu …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

 

Usnesení č. 25/2017 – odpovídá vedoucí OSV, ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informaci ohledně …………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 5 

Rozpočet ZSST na r. 2018: 

 

Viz bod č. 2/1 
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K bodu 6  

Ostatní:                                                                                           

 

P. Kocourová komisi seznámila s postupem komunitního plánování sociálních služeb. 

Vzhledem k tomu, že projekt na komunitní plánování nebyl úspěšný, je postup stejný jako 

v minulém roce. Setkávají se pracovní skupiny a projednávají priority na další období, a to dle 

potřeb občanů, možností poskytovatelů i zřizovatele. 

  

Usnesení č. 26/2017 – odpovídá vedoucí OSV 

Komise bere na vědomí informaci o plánování sociálních služeb. 

Hlasování: 9/0/0 

 

 

 

Další jednání komise bude dne 7.11.2017 od 13:30 hod. v domově důchodců. 

 

 

 

 

 

   


