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ZÁPIS ze zasedání  

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov  

dne 12.11.2019 

  

Celkový počet členů komise:  11  

Přítomno dle presenční listiny:  8  

Omluveni:                MUDR. Polášek, MUDr. Pospíšil, 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 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………….       …. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………        …. 

 

……………………………………………………………………       …. 

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………….       … 

 

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

 

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

 

Do pořadníku: 

 

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

do pořadníku 

 

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

do pořadníku 

 

…………………………………………………………………..        … 

do pořadníku 

 

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

           do pořadníku ………… 

 

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

           do pořadníku ……….. 

 

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

do pořadníku  

 

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

do pořadníku 

 

…………………………………………………………………….       … 

do pořadníku 

 

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

do pořadníku 

 

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

do pořadníku 
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Přezkoumání žádostí: 

 

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

 

………………………………………………………    ………………….. 

 

Usnesení č. 22/2019 – 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.  

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 2 

Informace ředitele ZSST 

 

1.Ředitel ZSST informoval komisi o průběhu stavby nového objektu – vše probíhá dle plánovaného 

harmonogramu. V prosinci budou přestěhovány na měsíc kanceláře ekonomického úseku, sociální 

pracovnice se již stěhují. 

 

2.Ředitel navrhuje po provedených analýzách navýšení úhrad: 

- odlehčovací služba – hrazení dle skutečné péče, 

- centra denních služeb – zvýšení úhrady na 180 Kč denně a dále u stravy ze stávajících 25 Kč na 30 Kč, 

- dvoulůžkové pokoje – návrh na stanovení úhrady v max. výši tak, jak je to v jednolůžkových pokojích. 

Komise toto projednala a nedoporučuje v současné době toto navýšení – je to nespravedlivé pro 

obyvatele dvoulůžkových pokojů. 

Vzhledem k tomu, že vyhláška, která stanoví max. částku úhrad za poskytované služby, nebude 

v příštím roce schválena, komise doporučuje z důvodu optimalizace poskytovaných finančních 

prostředků opakovaně na situaci nárůstů nákladů za poskytované služby a snížení příjmů upozornit KÚ 

LB kraje a zohlednit toto v dotaci. Proběhlo několik jednání na KÚ, je přislíbeno, že bude v příštím roce 

navýšena státní dotace na poskytované služby a že bude na žádost upravena i vyrovnávací platba. 

 

Usnesení č. 23/2019 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise souhlasí s navýšením úhrad v centru denních služeb a v odlehčovací službě – dle návrhu a 

doporučuje RM ke schválení. 

Hlasování: 8/0/0 

 

Usnesení č. 24/2019 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise nedoporučuje navýšení úhrady za pobyt ve dvoulůžkových pokojích a ukládá ZSST 

optimalizovat náklady a jednat s KÚ o navýšení dotace a podat žádost o navýšení vyrovnávací platby. 

Hlasování: 8/0/0 

 

3.P. Cimbál komisi seznámil s tím, že ……………………………………………………………… 

……………………………………………….. 

 

4.Dne 10.12.2019 budou v domově důchodců zahájeny vánoční trhy za účasti FOKUSU Turnov, 

následné péče a domovinky. 

 

Usnesení č. 25/2019  

Komise bere na vědomí. 

Hlasování: 8/0/0 
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K bodu 3 

Informace předsedy komise 

 

Nejsou. 

 

K bodu 4 

Ostatní 

 

1.P. Kocourová seznámila komisi se zapojením Turnova do projektu MPSV. Záštitu převzala p. 

místostarostka Houšková.  

Jedná se o tzv. Seniorskou obálku – použít v případě naléhavé pomoci, která je určena především pro 

osoby, které žijí osaměle, mají zdravotní problémy nebo zdravotní postižení.  

Je vytvořen jednotný formulář, kde si osoba sama, za pomoci lékaře nebo rodiny vyplní osobní údaje, 

informaci o alergiích, o lécích, uvede kontaktní osoby.    

Takto vyplněný formulář umístí na lednici nebo na vnitřní stranu vchodových dveřích. Záchranné složky 

jsou o tomto informovány a mohou tyto informace využít v případě zásahu, kdy člověk sám není 

schopen komunikovat. Tento projekt byl nejdříve pilotně ověřen v Jihomoravském kraji, nyní je 

postupně zaváděn v celé republice.  

Turnov bude mít formulář se svým logem, bude distribuován do nemocnice, lékařům, bude uveřejněn 

na webových stránkách města a ZSST. Veřejnost bude s tímto projektem postupně seznamována 

(besedy, tisk, jednání komisí apod.). 

 

Usnesení č. 26/2019 – odpovídá vedoucí OSV 

Komise bere na vědomí informaci a doporučuje prezentovat veřejnosti. 

Hlasování: 8/0/0 

 

2. Komisi byl předložen schválený Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro roky 2019–

2021. 

 

3. Odbor sociálních věcí má naplánované setkání poskytovatelů sociálních služeb na den 27.11.2019.  

 

Usnesení č. 27/2019  

Komise bere na vědomí. 

Hlasování: 8/0/0 

 

Další jednání komise bude dne 14.1.2020 od 13:30 hod. v Domově důchodců Pohoda. 

 

 

 

 


