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  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 20.03.2018 

 
Celkový počet členů komise:  

Přítomno dle prezenční listiny: 8 

Omluveni:    MUDr. Drbohlavová, 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. Informace z Krajského úřadu Libereckého kraje k sociálním službám. 

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 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

Usnesení č. 3/2018 – 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 probíhá inspekce MPSV na sociální službu domov pro seniory. 

2. Byl uzavřen ekonomický rok 2017 – vráceno městu cca 1,6 mil. Kč.  

3. Byla předána závěrečná zpráva na Krajský úřad Libereckého kraje.  

4. Probíhají přípravné práce pro výstavbu objektu pro osoby s demencí – je vybrán a schválen 

projektant. 

5. Probíhá výběrové řízení na dodavatele kotelny v DD. 

6. Bylo předáno ZSST nové osobní auto – pomocí sponzorských darů. 

7. Navyšují se náklady na energie – bude to mít vliv na nákladovost služby. 

8. Dotace MPSV na r. 2018 – cca 13.300 000,- Kč – bude použita především na mzdy. 

9. Návštěvy v DD jsou již možné, v nemocnici platí stále zákaz návštěv. 

 

Usnesení č. 4/2018 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informace ředitele ZSST. 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise 

 

Nejsou. 
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K bodu 4 

Informace z Krajského úřadu Libereckého kraje k sociálním službám 

 

P. Kocourová informovala komisi o aktivitách Libereckého kraje v souvislosti s plánováním sociálních 

služeb. Liberecký kraj připravuje Základní síť sociálních služeb na 2018-2020 a Akční plán ke 

Strategickému plánu sociálních služeb na r. 2019. Kraj požádal obce III. stupně o zaslání podkladů 

k tvorbě těchto dokumentů za Turnov a spádovou oblast a dále k definování nepříznivé sociální situace 

neřešené sociálními službami. Komise byla seznámena se Sítí sociálních služeb Turnovska na r. 2018, 

bylo konstatováno, že budou požádáni starostové spádových obcí i poskytovatelé sociálních služeb o 

spolupráci. Rozvojový záměr ZSST – rozšíření o 24 lůžek domova se zvláštním režimem bude až v r. 

2020, KÚ již tyto kapacity má zahrnuty v definovaných potřebách kraje. 

 

 

Usnesení č. 5/2018 – odpovídá vedoucí odboru sociálních věcí  

Komise bere na vědomí informaci vedoucí OSV a vyjadřuje se k sociálním službám pro seniory takto: 

vzhledem ke stárnutí populace se zvyšují potřeby seniorů a je třeba počítat s rozšířením všech stupňů 

sociálních služeb určených pro tuto cílovou skupinu – služeb ambulantních, terénních i pobytových.  

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 5 

Ostatní 

 

Vedoucí OSV informovala komisi o projektu Libereckého kraje týkajícího se pečovatelské služby. Kraj 

připravuje transformaci pečovatelské služby a nabízí v rámci tohoto projektu zdarma školení pro 

poskytovatele i zadavatele sociálních služeb. Sociální pracovnice OSV se do projektu zapojí, bylo by 

vhodné i zapojení poskytovatele i z důvodu rozdělování finančních prostředků krajem. 

 

 

Usnesení č. 7/2018 – odpovídá vedoucí OSV, ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informaci vedoucí OSV ohledně transformace pečovatelské služby 

v Libereckém kraji. 

Hlasování: 8/0/0 

 

Další jednání komise bude dne 17.4.2018 od 13:30 hod. v domově důchodců. 
 

 

 

 

 


