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ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov 
dne 05.03.2019 

 

Celkový počet členů komise:  11 

Přítomno dle presenční listiny:  8 

Omluveni:    MUDr. Rostislav Polášek, p. Kunčíková, p. Hanyková   

 

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, určení druhu pobytové sl.: 

 

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

 

……………………………………………………………………….       … 

 

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

 

…………………………………………………………………………       … 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

…………………………………………………………………….       … 

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

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

…………………………………………………………………………       … 

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

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

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

 

Do pořadníku: 

 

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

do pořadníku 

 

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

do pořadníku 

 

…………………………………………………………………….       … 

do pořadníku 

 

Přezkoumání režimu: 

 

……………………………………………………………………………..  NE-………… 

 

…………………………………………………………………………………  NE-………… 

Usnesení č. 4/2019 – odpovídá ředitel ZSST  

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

výše uvedeným žadatelům, vedením žadatelů v pořadníku i nedoporučením přijetí dvou žadatelů ……... 

…………………..  

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 2 

Informace ředitele ZSST: 

 

1. Trvá zákaz návštěv v DD, zvažuje se ve spolupráci s MUDr. Drbohlavovou tento zákaz zrušit.  

2. V organizaci proběhl audit na inkontinenci – bez závad. 

3. Realizuje se přechod na nový počítačový program. 

4. V květnu budou ZSST obhajovat značku kvality u služby Domov pro seniory. 

5. Ředitel informoval o výsledku hospodaření za rok 2018 – městu byla vrácena částka 3 243 717,- 

Kč. 

6. Plánuje se v rámci úspor výměna osvětlení ve společných prostorách. 

7. ZSST se připravují na rozšíření kapacity o 24 míst domova se zvláštním režimem v nových 

prostorách – plán podzim 2020. Organizace má zaregistrovaných 5 druhů služeb, navrhuje nové 

oddělení zaregistrovat na DZR a stávající kapacitu 71 uživatelů registrovat jako domov pro 

seniory. Bylo by to pro organizaci jednodušší především z hlediska vykazování nákladů. 

 

Usnesení č. 5/2019 – odpovídá ředitel ZSST  

Komise bere na vědomí informace ředitele ZSST. 

Hlasování: 8/0/0 
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Informace předsedy komise: 

Nejsou. 

 

K bodu 4 

Ostatní:  

1. P. místostarostka informovala členy komise o předpokládaných termínech zahájení výstavby 

nového objektu určeného především pro osoby s Alzheimerovou chorobou a demence – květen 

2019 s plánovaným dokončením v květnu 2020.  

V souvislosti s tím je třeba připravit časový harmonogram přijímání žadatelů, způsob hodnocení, nové 

žádosti. S KÚ je třeba projednat, kdy má proběhnout registrace, financování, dotace (první jednání na 

KÚ bude 14.3.2019 – p. Kocourová). 

 

2. P. Houšková komisi seznámila s tím, že zastupitelstvo města schvalovalo investiční priority – 

nový dům s pečovatelskou službou je na 2. místě. 

 

Usnesení č. 6/2019 – odpovídá ředitel ZSST  

Komise bere na vědomí informace p. Houškové a ukládá řediteli ZSST a vedoucí OSV připravit časový 

harmonogram na r. 2020 k přijímání klientů a jednat s Krajským úřadem Libereckého kraje o registraci 

a nastavení financování.  

Hlasování: 8/0/0 

 

 

Další jednání komise bude dne 23.4.2019 od 13:30 hod. v Domově důchodců Pohoda. 

 

 

 

 

 

 


