ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 19. 08. 2015 v zasedací místnosti odboru sociálních věcí

č. 5/2015

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, Mgr. Kateřina Fiedlerová, PhDr. Stanislava Holíková, Ing. Jan Palička,
MUDr. Jana Ullrychová, Jan Urbánek, Hana Jašurková
Jednání komise trvalo od 14:00 h do 15:15 h
Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská, Mgr. Michaela Houdová, Mgr. Iva Matějovská
Hosté:
Mgr. Marie Blažková, Mgr. Karolína Kounová Roubíčková, Mgr. Anna Zemanová

Program jednání:
Úvodní část
Realizace projektu DZR v objektu bývalého Bowlingu v Křešicích
Oprava nevyhovujících prostor v DOZP, Spojenců 214, Boletice nad Labem
Organizace/diskuse ohledně jednání se členy koordinačních skupin kvůli dotačnímu
řízení
5. Závěr
1.
2.
3.
4.

1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné. Představil všem
přítomným program jednání.
2. Realizace projektu DZR v objektu bývalého Bowlingu v Křešicích
Jedná se objekt ve vlastnictví statutárního města Děčín, dlouhodobě se řeší, jak tento
objekt využít. Tato budova je vhodná svým umístěním (v klidné lokalitě), oplocením (pro
zdravotní postižení budoucích klientů), tak i velikostí, charakterem. V minulosti tento
objekt pořizovalo statutární město Děčín za účelem využití na sociální služby. Navíc
je rozšíření DZR doporučováno Děčínu od KÚ ÚK.
V současné době je kapacita DZR na Kamenické ulici 36 lůžek, provozuje jej Centrum
sociálních služeb Děčín, p. o. Tato kapacita je již několik let nedostačující a počet žadatelů
vysoce převyšuje kapacitu zařízení. Vznikem samostatného DZR by byla jednak navýšena
kapacita této služby a zároveň by se přesunem klientů z Kamenické ulice navýšila kapacita
služby Domov pro seniory. Tato služba je poskytována ve stejném objektu a rovněž
kapacitně nedostačuje a do budoucna nedostačovat stále bude. Počet čekajících žadatelů na
DZR je nyní 85.
Zařízení je vhodné zřídit pod správou města. Podle průzkumu, který provedl OSV
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v červenci 2015 se ukazuje, že ve městech, kde poskytuje službu soukromé zařízení,
zpravidla nejsou ubytováni obyvatelé města, ale spíše movití klienti napříč republikou
i ze zahraničí, zatímco pro místní klienty bývají tyto zařízení díky vysokým úhradám
nedostupná. Problematická je i spolupráce s městem na plánování služeb. Vzhledem
k tomu, že samostatné DZR by mělo svým charakterem sloužit primárně pro potřebné
obyvatele města, je vedení tohoto zařízení pod správou města mnohem transparentnější
a lépe zapadá do plánování služeb jak na úrovni samosprávy, tak i na úrovni krajské.
Pro zpracování podkladů - projektových příloh k žádosti o dotaci byla vybrána firma S2
Atelier Schmidt, která projektovala PD na rekonstrukci DS na Kamenické ulici. Tato firma
má s projektováním podobného typu zařízení prokazatelnou zkušenost, což se ukázalo jako
jedno z hlavních kritérií pro výběr zpracovatele. OR provedl poptávku ohledně ceny
zpracování dokumentů potřebných pro žádost o dotaci, kdy se odhadovaná cena dokumentů
pohybovala okolo Kč 400 tis. bez DPH. Firma S2 Atelier Schmidt poskytla spolu se svou
nabídkou městu 35% slevu, takže hodnota zakázky v tomto případě činí Kč 338 800,- vč.
DPH.
Z diskuse vyplynulo, že by bylo vhodné, obrátit se se zpracováním podkladů na jinou
firmu, která má bohaté zkušenosti s výstavou či rekonstrukcí budov pro sociální účely, tzn.
např. aby objekt odpovídal potřebám tělesně postižených občanů.
Komise po diskusi s příspěvky od přítomných hostů, dospěla k následujícímu stanovisku:
Jednohlasně doporučuje radě města schválit záměr přípravy projektu Domov se zvláštním
režimem – Křešice.
3. Oprava nevyhovujících prostor v DOZP, Spojenců 214, Boletice nad Labem
Objekt DOZP, Spojenců 214, Boletice nad Labem nyní slouží pro osoby se zdravotním
postižením, jedná se o klienty s vysokým stupněm závislosti na pomoci jiných osob,
v současnosti je v tomto zařízení 18 klientů.
Tato budova má závažné nedostatky z hlediska požární ochrany, které by měly být co
nejdříve v souladu se zákonnými normami (požárním, sociálním a zdravotním) odstraněny.
V případě neřešení situace hrozí v krajním případě i nutnost přestěhování klientů do
zařízení, které bude normám vyhovovat. V květnu 2014 nechal současný provozovatel
zařízení – Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. zpracovat pasport zachycující stav budovy
a na to navazující studii popisující řešení nevyhovujícího stavu budovy, která odhaduje
stavební práce na Kč 3,5 mil. Kč bez DPH.
Komise po diskusi dospěla k následujícímu stanovisku: Jednohlasně doporučuje radě města
schválit záměr přípravy projektu Domov pro osoby se zdravotním postižením, Spojenců
214, Boletice nad Labem.
K bodům 2. a 3.
Oba tyto záměry by byly spolufinancovány z dotačního titulu MPSV, Program – Rozvoj
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Z této dotace lze pořídit movitý
i nemovitý majetek, doplnit a obměnit přístrojové vybavení a podpořit pořizování a obnovu
zařízení sociálních služeb. Program je zaměřen na cílovou skupinu osob s těžkou nebo
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úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby. Lze čerpat max. 75 % způsobilých výdajů.
V reprodukovaném majetku musí být poskytovány sociální služby minimálně 20 let. Žádost
o dotační titul musí být podána do 15. 03. 2016, následný rok musí započít realizace.
Součástí žádosti, kterou je potřeba objednat u zpracovatele je investiční záměr, statický
posudek a pokud bude cena vyšší než. 20 mil., je třeba doložit objemovou studii
s propočtem nákladů.
4. Organizace/diskuse ohledně jednání se členy koordinačních skupin kvůli
dotačnímu řízení
SZK se domluvila, že bude prostřednictvím manažerky komunitního plánování
zrealizováno jednání všech koordinačních skupin a jejich členů, kteří budou mít zájem
o informace týkající se dotačního řízení, přidělování dotací atd. Jednání proběhne dne
14. 09. 2015 v 10:00 h v zasedací místnosti budovy B1.
5. Závěr
Další jednání sociálně zdravotní komise je naplánováno na 10. 09. 2015 v 13:00 h, kde
komise připraví podklady na jednání se členy koordinačních skupin.
Další jednání proběhne dne 30. 09. 2015 v 14:00 h, na kterém komise předá OSV svá
doporučení ohledně výzvy a dotačního řízení.

Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města schválit záměr přípravy projektu
Domov se zvláštním režimem – Křešice.
2. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města schválit záměr přípravy projektu
Domov pro osoby se zdravotním postižením – Boletice nad Labem.
Zapsala:

Hana Jašurková, v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.

3

