ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 19.1. 2012 v zasedací místnosti OSV

č.01/2012

Přítomni:
Šárka Zimová Dostálová, MUDr. Anna Briestenská, Mgr. Marie Gutová, Mgr. Lukáš Herich,
Mgr. Věra Kuklová, Bohumila Havelková

Omluveni:
MUDr. František Plhoň, MUDr. Ladislav Trněný
Hosté:
Ing. Vlastimil Pažourek, Mgr. Hana Cermonová, Ing. Dagmar Vávrová, Mgr. Petr Novotný
Program jednání:
1. Navýšení kapacity Domova pro seniory v Děčíně II.
2. Podání a analýza projektu na změnu Doléčovacího centra na Azylový dům
3. Uvolnění investičního fondu CSS Děčín na pořízení dvou vozidel
4. Změny v modelu zajištění Ambulantní pohotovostní péče pro děti a dospělé po dni
01.04.2012
5. Poskytnutí mimořádné dotace Agentuře Naděje o. s.
6. Harmonogram dotačního řízení
7. Různé
Úvod
Jednání zahájila a vedla předsedkyně komise Šárka Zimová Dostálová.
1. Navýšení kapacity Domova pro seniory v Děčíně II.
Mgr. Petr Novotný představil členům sociální komise záměr navýšit současnou kapacitu
Domova pro seniory v Děčíně II., Kamenická 755/195 v souvislosti s projektovým řízením
k plánované rekonstrukci (půdní vestavba) o 17 klientů v detašovaném pracovišti na
Krásnostudenecké 1362/104 v Děčíně VI. Navýšením kapacity vzrostou investiční náklady
rekonstrukce o finanční částku 4,16 mil, Kč, ale provoz detašovaného pracoviště je značně
nákladný (roční náklady 4,3 mil. Kč) a jeho souběžným zrušením se tato částka v průběhu
velmi krátké doby vrátí. Na základě usnesení RM se již zpracovává projektová
dokumentace. Š. Zimová se dotázala zda personál z detašovaného pracoviště bude po
rekonstrukci využit (z důvodů častých připomínek veřejnosti i samotných zaměstnanců, že
pro zkvalitnění služby vnímají počet personálu v DPS Kamenická jako nedostačující). Mgr.
Novotný se zavázal zjistit tuto informaci do příštího jednání SZK.
MUDr. Briestenskou zajímalo, jaké jsou normy pro počet zaměstnanců služby k počtu
uživatelů..
2. Podání a analýza projektu na změnu Doléčovacího centra na Azylový dům
Ing. Pažourek představil záměr chystané změny Děčínského doléčovacího centra v Azylový
dům pro muže. Tento záměr již prošel RM. OSV ve svém stanovisku doporučuje přehodnotit
postup ve věci rušení této pobytové služby se zdůvodněním nevhodnosti zániku tohoto
ojedinělého a potřebného adiktologického pracoviště.

Členové SZK byli nespokojeni s tím, že neměli dostatečné podklady pro rozhodnutí v této
věci (projektový záměr), aby byli schopni se objektivně rozhodnout pro konkrétní doporučení
radě. V probíhající diskusi se vyslovovali pro podklady, které doloží opodstatněnost potřeby
zachování DC, nalezení hledání alternativ řešících zachování Doléčovacího centra (jiné
prostory, jiný poskytovatel služby…), a to v době,kdy bude řešeno podání projektu a
budeme čekat na výsledky hodnotící komise. Dále chtějí být Ing. Pažourkem informování o
záměru projektu a jeho přínosech.
Ing. Pažourek navrhl komisi, aby rada zadala úkol OSV vytvořit koncepci náplně práce
jednotlivých pracovníků OSV k samostatné působnosti města, není jasné co budou
pracovníci města vykonávat, (je třeba definovat konkrétní aktivity, popř. jejich kvantifikaci).
Dle této koncepce poté bude město moci specifikovat potřeby od jiných organizací (např.
v případě nákupu sociálních služeb), tím se zároveň deklarují povinnosti a kompetence jak
OSV, tak případných partnerů.
Vzhledem k přechodu agendy dávek hmotné nouze na ÚP a všem změnám v oblasti
sociální ochrany obyvatelstva je nutné specifikovat koncepci náplně práce současných
zaměstnanců magistrátu vedených jak v přenesené, tak v samostatné působnosti v oblasti
sociální práce (někteří zaměstnanci vykonávající dříve agendu hmotné nouze vedenou pod
výkonem státní správy zůstali na magistrátu).
Vzhledem k tíživé situaci města je nutné počítat se snižováním nákladů a s možností
neúspěchu schválení projektového záměru. Ing. Pažourek navrhl komisi, aby
prostřednictvím Rady požádala OSV o koncepci snížení nákladů odboru v samostatné
působnosti o 4 mil. Kč).

3. Uvolnění investičního fondu CSS Děčín na pořízení dvou vozidel
CSS Děčín, p. o. předložila žádost o schválení čerpání investičního fondu ve výši 800. tis Kč
za účelem pořízení 2 ks nových vozidel. Vozový park organizace je zastaralý a jeho
postupná obnova je pro zajištění stávající kvality sociálních služeb nevyhnutelná.
Mgr. Gutová se dotázala, zda není možnost smysluplnějšího využití těchto prostředků
z hlediska potřeb klientů a ptala se, zda mají i jiné potřeby, které by bylo možné porovnat
s touto investicí a vybrat tu nejvhodnější. Š. Zimová Dostálová se pozastavila nad
skutečností, zda je opravdu nutné, aby v době, kdy město nemá prostředky na základní
opravy havarijních situací, utrácelo CSS 800.000,- Kč za nová auta. Mgr. Guttová se
v souvislosti s tím zeptala, kolik by stála oprava a zda jsou auta v tak havarijním stavu, že
se s nimi již nedá jezdit. Mgr. Novotný odpověděl, že nikoliv, jsou sice skutečně
opotřebovaná, ale stále to je situace řešitelná opravami a oprava jednoho byla odhadována
kolem 50.000,- Kč. Š. Zimová Dostálová se zajímala, zda je možné, aby tuto položku mohli
dále ponechat v rozpočtu jako rezervu a využít jen část na nutnou opravu a mezitím vyřešit,
zda neexistují potřebnější investice, ale skutečně POTŘEBNÉ a pokud ne, částku neutrácet.
Vyjádřila znepokojení nad skutečností, že v rámci rozpočtu magistrátu trvá zvyk, kdy
naplánované prostředky se utrácí bez potřeby jakýchkoliv úspor a vědomého cíleného
šetření a zefektivňování.
4. Změny v modelu zajištění ambulantní pohotovostní péče pro děti a dospělé po dni
01.04.2012
Na adresu primátora byl k podpisu zaslán návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v období od 01.01.2012 do 31.03.2012.
Současně bylo sděleno, že v souvislosti s přijetím nového zákona 372/2011 Sb. o
zdravotnických službách s účinností od 01.04.2012 bude jiný model financování. Dotace
kraje ve výši 1.230 tis. Kč, již zastupitelstvem schválena usnesením ZUK dne 02.11.2011
byla 21.12.2011 revokována a snížena na 307 tis. Kč. Krajský úřad, odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, bude připravovat nový model financování těchto ambulantních služeb po dni

01.04.2012.
5. Poskytnutí mimořádné dotace agentuře Naděje o.s.
Občanské sdružení Agentura „NADĚJE“ si v loňském roce v měsíci listopadu požádalo o
poskytnutí mimořádné dotace ve výši 250 tis. Korun. Zastupitelstvo města na svém jednání
dne 15.12.2011 pod usnesením č. ZM 11 12 06 18 rozhodlo o poskytnutí mimořádné
dotace. OSV schválené finanční prostředky nemohl uvolnit do konce kalendářního roku
z důvodu nedoložení změny rozhodnutí o registraci služby. Organizace si zažádala o změnu
registrace již 04.08.2011 u KÚ Ústeckého kraje. Dne 19.10.2011 byla organizace vyzvána
k doložení závazného stanoviska stavebního úřadu MM Děčín ke změně užívání stavby,
jehož součástí bylo i stanovisko orgánu státní správy na úseku požární ochrany. Po
doložení všech dokumentů však z důvodu nemoci pracovnice registru poskytovatelů
Ústeckého kraje nebylo rozhodnutí do konce roku vydáno. V lednu 2012 bylo rozhodnutí o
změně místa poskytování služby vydáno. OSV doporučuje dotaci poskytnout a navrhuje
rozpočtové opatření z výsledku hospodaření roku 2011, které bude předloženo do orgánů
města v březnu 2012.
V souvislosti s diskusí z minulého jednání SZK požádala MUDr. Briestenská o dojednání
návštěvy v A.Naděje, kde by ona a další zájemci ze SZK byli na místě seznámeni se
službou. Ing. Vávrová přislíbila zajistit.
6. Harmonogram dotačního řízení
Ing. Dagmar Vávrová představila členům komise harmonogram dotačního řízení pro rok
2012, v letošním roce došlo k časovému posunu přijímání žádostí až do 20.01.2012. Snaha
odboru je celý proces posuzování žádostí zpracovat v co možná v nejkratším termínu, aby
bylo možné uzavřít smlouvy. Ing. Vávrová navrhla termín projednávání dotací v sociálně
zdravotní komisi na 12.03.-16.3.2012.
Dále Ing. Vávrová představila několik změn:
a) Přijaté žádosti na odbor sociálních věcí a zdravotnictví zkontroluje po stránce formální a
výsledky a bodové hodnocení zveřejní na webových stránkách města.
b) Projednávání žádostí o dotace typu A i B (změna oproti loňskému roku) v jednotlivých
koordinačních skupinách komunitního plánování – zde se projednají a proběhne anonymní
hlasování členů, zda podpořit, nebo nepodpořit jednotlivé žádosti.
Z diskuse: Mgr. Kuklová se dotázala, zda by bylo možné rozdělit žádosti na sociální služby
(dotace typu A) a aktivity (dotace typu B) a žádosti typu B posuzovat samostatně již v měsíci
únoru. Ing. Vávrová bude informovat po ukončení příjmu žádostí předsedkyni komise kolik
se sešlo žádostí typu B a na základě tohoto počtu bude domluven časový harmonogram
posuzování těchto žádostí.
c) Manažeři jednotlivých koordinačních skupin budou k dispozici v sociálně zdravotní komisi
při posuzování žádostí k podání potřebných informací v posuzovaných projektech.
d) Rozdělení žádostí podle cílových skupin dle druhu služeb, cílových skupin apod.
v závislosti na přijatých žádostech.
e) OSV předloží komisi obdrženou dotaci za minulý rok, dotaci od MPSV a další zdroje
financování např. EU.
Mgr. Kuklová se dále dotazovala, zda by bylo možné poskytnou informace o financování
organizací za předchozí 3 roky. Ing. Vávrová připraví požadované podklady.
f) Manažeři obdrželi od Ing. Vávrové úkol shromáždit data o počtech klientů za rok 2011,
jako podklad pro posuzování dotačních žádostí.
Ing. Vávrová se domluvila se členy sociálně zdravotní komise, že jim bude nejvíce
vyhovovat předání naskenovaných žádostí na CD nosiči.
Závěr:
1. Mgr. Novotný do příštího jednání komise doloží, zda personál z detašovaného pracoviště

DPS bude po rekonstrukci využit a jaké jsou normy pro počet zaměstnanců služby k počtu
uživatelů.
2. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města podat žádost o vzniku Azylového
domu pro muže v Doléčovacím centru. Zároveň radu žádá, aby doba do schválení žádosti
byla využita k zaúkolování OSV pro řešení zachování a potřebnosti DC, tzn. aby sociální
komisi dodala podklady týkající se provozu DC (finanční podklady, kvantifikaci služby, tzn.
vývoj počtu klientů této služby, délku pobytu klientů apod.). Od Ing. Pažourka žádá komise
průběžné informace k vývoji projektového záměru Azylový dům pro muže.
Dále komise doporučuje, aby rada úkolovala OSV ve věci přenesené a samostatné
působnosti města, konkrétně aby OSV vypracoval svou koncepci náplně práce v této
působnosti a předložil ji na březnovém jednání sociální komise.
Dalším požadavkem je, aby OSV navrhlo snížení nákladů odboru ve výši 4 mil. Kč jako
potencionální rezervu, kterou bude muset v případě neúspěchu projektového záměru a
vzhledem ke zhoršující se bilanci příjmů a výdajů města nuceno použít.
3. Sociálně zdravotní komise souhlasí s revokací usnesení č. ZM 11 12 06 18 ze dne
15.12.2011 v plném znění a s poskytnutím mimořádné dotace Agentuře „NADĚJE“ o. s.
Ing. Vávrová zajistí termín návštěvy v A.Naděje a dá jej na vědomí členům komise.
4. Sociálně zdravotní komise nedoporučuje nákup dvou nových automobilů za 800.000,- Kč
pro CSS. Doporučuje, aby auta byla opravena v rozsahu potřebných pro bezpečný a funkční
provoz a doporučuje radě pověřit tajemníka, aby OSV dal za úkol:
- pro další jednání předložit jaké vhodnější investice jsou v rámci CSS plánovány a jaké jsou
potřebnější plány pro zajištění služeb
- zjistit, zda je možné částku 800.000,- Kč ponížit o přesun nákladů na opravu automobilu
do jiné položky rozpočtu CSS a zda je možné nečerpat zůstatkovou částku do konce roku,
pokud to nebude akutně nutné
- nastavit v příspěvkových organizacích a v samotném úřadu změnu přístupu v čerpání
rozpočtu způsobem, kdy jsou hledány rezervy a úspory a rozpočet není čerpán za každou
cenu jen proto, že tyto prostředky jsou vněm rezervovány
5. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města na
základě změn v oblasti zabezpečení APP ve spádové oblasti města Děčín:
a) schválit revokaci usnesení č. ZM 11 12 06 14 ze dne 15.12.2011 v plném znění,
b) rozhodnout o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi
statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a.s. Nemocnicí Děčín, na období
od 01.01. do 31.03.2012.
6.) K řešení dotačního řízení:
- Ing. Vávrová bude informovat po ukončení příjmu žádostí předsedkyni komise kolik se
sešlo žádostí typu B a na základě tohoto počtu bude domluven časový harmonogram
posuzování těchto žádostí.
- pro samotné projednávání žádostí v SZK Ing. Vávrová připraví informace o financování
organizací za předchozí 3 roky.
- žádosti k posuzování budou členům SZK předány naskenované na CD nosiči.
7.) Termín další SZK nebyl na místě domluven, předsedkyně SZK jej po domluvě s OSV
stanoví začátkem února a členové budou včas obesláni pozvánkou.
Zapsala:

Bohumila Havelková v. r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová v. r.

