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ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov 
dne 15.01.2019 

 

Celkový počet členů komise:  11 

Přítomno dle presenční listiny:  9 

Omluveni:    MUDr. Rostislav Polášek, MUDr. Daniel Pospíšil   

 

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. Katalog sociálních služeb a služeb návazných Turnovsko. 

5. Ostatní. 

 

K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů, určení druhu pobytové sl.: 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………..      … 

 

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

 

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

 

………………………………………………………………….       … 

 

………………………………………………………………………….      … 

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………      … 

 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………….      … 

 

………………………………………………………………………..      … 

 

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

 

…………………………………………………………………………….     … 

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………      … 

 

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

 

Do pořadníku: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………      … 

 

…………………………………………………………………………      … 

 

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

 

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

 

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov nedoporučuje: 

 

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

Pozn.:  

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

…………………… 

 

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov zamítá žádosti o umístění do DD: 

 

……………………………………………………………………………………   NE

         Pozn.: …………………….. 
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…………………………………………………………………………    NE 

         Pozn.: ………………………. 

 

…………………………………………………………………………..    NE 

         Pozn.: ………………………. 

 

……………………………………………………………………………….   NE 

         Pozn.: ……………………… 

 

Přezkoumání režimu: 

 

…………………………………………………………………………      … 

 

…………………………………………………………………………      … 

 

…………………………………………………………………………      … 

 

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

           do pořadníku 

 

Usnesení č. 1/2019 – odpovídá ředitel ZSST  

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov souhlasí s určením druhu pobytové služby v DD Pohoda 

výše uvedeným žadatelům a vedením žadatelů v pořadníku.  

Komise nedoporučuje přijetí ……………… do DD Pohoda. Dále zamítá žádosti o umístění do DD 

Pohoda výše uvedeným žadatelům .. ………………………...  

Komise doporučuje přezkoumání režimu u čtyř výše uvedených žadatelů o umístění do DD Pohoda.  

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 2 

Informace ředitele ZSST 

 

1. V DD proběhla vánoční nadílka pro obyvatele – ve dvou etapách.  

2. Od. 1.1.2019 dochází k navýšení ceny stravy od dodavatele – KNL. Tato částka je vyšší, než je 

zákonná hranice. Rozdíl bude nutné uhradit z finančních prostředků města. Bylo projednáno 

v RM. 

Jsou dány podněty od asociací na MPSV k tomu, aby byla zvýšena zákonná hranice, která by 

umožnila navýšit cenu uživatelům sociálních služeb. Podnět byl dán i svazem měst a obcí, město 

Turnov bude ještě posílat samostatně dopis na MPSV.  

3. P. ředitel seznámil členy komise s tím, že po zprovoznění nového objektu určeného pro osoby 

s demencí zvažují pro zjednodušení zaregistrovat nový objekt jako domov se zvláštním 

režimem a ve stávajícím DD by se jednalo o službu domov pro seniory. Proběhla diskuse. Bude 

třeba provést analýzu, vyžádat si stanovisko kraje, projednat s odborníky a v sociální komisi. 

 

Usnesení č. 2/2019 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informaci ředitele ZSST a ukládá mu požádat o stanovisko kraje jako nositele 

státní dotace o stanovisko pro další zařazování klientů v souvislosti s otevřením nového objektu (DZR). 

Hlasování: 9/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise: 

 

Nejsou. 
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K bodu 4 

Katalog sociálních služeb a služeb návazných Turnovsko 

 

Koncem roku 2018 byl vydán pro lepší informovanost občanů Katalog sociálních služeb a služeb 

návazných Turnovsko. Tento katalog je distribuován lékařům, do nemocnice, organizacím poskytujícím 

sociální služby, starostům obcí ORP Turnov, je k dispozici na informačním středisku i na odboru 

sociálních věcí. Je předán i členům komise ZSST, sociální komise i komise pro občanské záležitosti. 

 

Usnesení č. 3/2019 – odpovídá vedoucí OSV 

Komise bere na vědomí informaci o katalogu. 

Hlasování: 9/0/0 

 

 

Další jednání komise bude dne 05.03.2019 od 13:30 hod. v Domově důchodců Pohoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


