
1 

 

ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 18.09.2018 

 

Celkový počet členů komise:  12 

Přítomno dle presenční listiny:  8 

Omluveni:    4   

 

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. Rozpočet ZSST na rok 2019.  

3. Informace ředitele ZSST. 

4. Informace předsedy komise. 

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 
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…………………………………………………………………………    .. 

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

Zdravotně sociální komise zatím nedoporučuje přijetí níže uvedeného žadatele: 

 

…………………………………………………………………….   ZATÍM NE 

 

Domov důchodců Pohoda nedoporučuje přijetí níže uvedeného žadatele: 

 

…………………………………………………………………     NE 

 

Přezkoumání režimu: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

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

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

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

………………. 

Město Turnov bude jednat s Krajským úřadem LB kraje o možnosti, jak snížit do budoucna věkovou 

hranici pro přijetí do DZR a OS, aby občané Turnova, kteří potřebují služby DZR, mohli využít 

zařízení v Turnově (důvod hodný zvláštního zřetele). ………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

 

Usnesení č. 13/2018 – odpovídá ředitel ZSST 

1. Komise souhlasí s určením druhu pobytové služby v DD Pohoda výše uvedeným žadatelům, dále se 

zamítavým stanoviskem u dvou výše uvedených žadatelů. 

2. Komise souhlasí s tím, aby město Turnov jednalo s KÚ LB kraje o možnosti umístění mladších 

občanů z Turnova do DD Pohoda – DZR. 

Hlasování: 8/0/0 
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K bodu 2 

Rozpočet ZSST na rok 2019 

 

Ředitel organizace seznámil komisi s plánovanými investičními akcemi na r. 2019 (zabezpečovací 

systém PC sítě, klimatizace na sesternu, pračka) v celkové částce 486 tis. Kč. 

Dále komise obdržela rámcovou informaci o rozpočtu – nebyla přítomna ekonomka zařízení. 

 

Usnesení č. 14/2018 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise souhlasí s informací o rozpočtu i investičními akcemi na r. 2019 a doporučuje k dalšímu 

projednání dle stanoveného postupu. 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 3 

Informace ředitele ZSST 

 

Probíhá instalace plynové kotelny v DD. 

 

Usnesení č. 15/2018 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí výše uvedenou informaci. 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 4 

Informace předsedy komise 

 

MUDr. Tomášek poděkoval všem přítomným členům komise za spolupráci a sdělil, že již nekandiduje 

do ZM. Členem komise by rád zůstal. 

 

Usnesení č. 16/2018  

Komise vyjádřila p. Tomáškovi poděkování. 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 5 

Ostatní 

 

ZSST bude v příštím období řešit nové programové vybavení přechod na Sygnus 2 ev. přechod na E – 

QUIP. 

 

Usnesení č. 17/2018 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise souhlasí. 

Hlasování: 8/0/0 

 

Další jednání komise bude až po ustanovení nové komise po volbách. 

 

 

 

   

 

 

 


