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  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 09.01.2018 

 
Celkový počet členů komise: 12 

Přítomno dle prezenční listiny:    8 

Omluveni:    Mgr. Petra Houšková, p. Chodaničová, p. Hanychová 

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: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………       …. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Pořadník: 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku  

 

Chybí sociální šetření: 

 

………………………………………………………………………….. 

……………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………... 

 

Přezkoumání režimu: 

 

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

 

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

 

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

 

Usnesení č. 1/2018 – odpovídá ředitel ZSST 

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

žadatelů v pořadníku i s nutností provést sociální šetření u dvou výše jmenovaných žadatelů o umístění. 
Hlasování: 8/0/0 
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K bodu 2 

Informace ředitele ZSST 

 

1. P. Cimbál představil krátce vizi ZSST do r. 2022. Především se zaměřil na realizaci zařízení pro 

osoby s demencí – příprava probíhá v letošním roce, zahájení výstavby v r. 2019, ukončení 

2020. Jedná se o objekt s kapacitou 24 klientů, počítá se se změnou projektu (místo budov 1001 

a 1002), návaznost na domov důchodců spojovacím traktem, zachována zahrada. 

Dále informoval komisi o studii na výstavbu 30 malometrážních bytů – v místech dnešních 

garáží. Vize předpokládá přemístění cca 30 osob z DPS Výšinka, a to především těch obyvatel, 

kteří potřebují větší péči. Personál z DPS by se přesunul do DD – poskytoval by služby v tomto 

objektu. 

 

Usnesení č. 2/2018 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí vizi ZSST do r. 2022. Je však třeba citlivě řešit bytovou situaci obyvatel domu 

čp. 1001 a čp 1002.  
Hlasování: 8/0/0 

 

2. P. ředitel komisi seznámil s tím, že v důsledku dodržování pitného režimu u obyvatel DD bylo 

nutné zakoupit čaje v hodnotě 20 tis. Kč.  

3. Řeší se další fungování kantýny. 

4. Je vypsáno poptávkové řízení na dodavatele inkontinentních pomůcek. 

 

Usnesení č. 3/2018 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informace ředitele ZSST.  

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise: 

 

Nejsou. 

 

K bodu 4 

Ostatní: 

 

0 

 

Další jednání komise bude dne 20.3.2018 od 13:30 hod. v domově důchodců. 
 


