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  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 17.04.2018 

 
Celkový počet členů komise: 12  

Přítomno dle prezenční listiny: 8 

Omluveni:    MUDr. Drbohlavová, p. 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. Ostatní. 

 

K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů 

 

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

 

…………………………………………………………………………      … 

 

……………………………………………………………………..      … 

 

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

 

…………………………………………………………………………      … 

 

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

 

………………………………………………………………………      … 

           do budoucna 

 

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

 

……………………………………………………………………..      … 

           do budoucna 

 

…………………………………………………………………………       … 

 

………………………………………………………………………      … 

 

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

 

………………………………………………………………………       …. 

           do budoucna 

 

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

 

Pořadník: 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

…………………………………………………………………………      …. 

           do pořadníku 

 

Usnesení č. 8/2018 – odpovídá ředitel ZSST 

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

žadatelů v pořadníku. 
Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 2 

Informace ředitele ZSST 

 

1. V ZSST byla provedena inspekce MPSV na sociální službu domov pro seniory – zatím není 

zápis. 

2. Byla uzavřena smlouva s Krajským úřadem Libereckého kraje o poskytnutí dotace na provoz 

ve výši 13.300 000,- Kč.  

3. Byla uskutečněna kontrola z hygieny – bez závad.  

4. Členům komise byly představeny dvě studie. Komise se seznámila s předloženým záměrem, 

který bude ještě projednán (před projednáním RM a ZM) v komisi sociální a komisi pro rozvoj 

města. 

Obě studie budou členům komise zaslány elektronicky, případné návrhy, náměty je možné 

zaslat p. Houškové do 27.4.2018.  

 

Usnesení č. 9/2018 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informace ředitele ZSST s tím, že je možné po prostudování projektové studie 

zaslat v termínu do 27.4.2018 připomínky. 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise 

 

Nejsou. 
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K bodu 4 

Informace o Síti sociálních služeb Turnovska 

 

P. Kocourová seznámila komisi s tím, že byla RM Turnova schválena Síť sociálních služeb Turnovsko 

2018 a plán Sítě sociálních služeb Turnovsko 2019.  

 

Usnesení č. 10/2018  

Komise bere na vědomí informaci vedoucí OSV ohledně sítě sociálních služeb.  

Hlasování: 8/0/0 

 

Další jednání komise bude dne 12.6.2018 od 13:30 hod. v domově důchodců. 

 

 

 

 

 


