ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 14. 09. 2015 ve velké zasedací místnosti budovy B1

č. 7/2015

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, PhDr. Stanislava Holíková, Mgr. Michaela Houdová, Mgr. Iva Matějovská,
Ing. Jan Palička, Jan Urbánek, Hana Jašurková
Jednání komise trvalo od 10:00 h do 11:15 h
Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská, Mgr. Kateřina Fiedlerová, MUDr. Jana Ullrychová
Hosté:
Mgr. Marie Blaţková, Ing. Renáta Grešíková, Mgr. Karolína Kounová Roubíčková, Bohumila
Havelková a členové koordinačních skupin (dle presenční listiny)
Program jednání:
1. Úvodní část
2. Projednání budoucí podoby dotačního řízení se členy koordinačních skupin
3. Závěr
1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné. Představil všem
přítomným program jednání. Předal slovo paní primátorce.
Mgr. Marie Blaţková
Paní primátorka podpořila dnešní setkání komise se členky KP a vysvětlila, jak je obtíţné
rozdělování dotací jednotlivým organizacím. Financí je obecně nedostatek, je nutné vţdy
najít kompromis. Téţ hovořila o faktu, ţe ne kaţdá sociální organizace má moţnost
vícezdrojového financování, a přesto je pro město důleţitá.
2. Projednání budoucí podoby dotačního řízení se členy koordinačních skupin
Mgr. K. Kounová Roubíčková, Bohumila Havelková
Informovali přítomné o změnách ve výzvě pro předkládání ţádostí o účelovou dotaci. Změny
se týkají hlavně vyúčtování dotace. Zásadní změna je v doloţení vyúčtování energií. Jiţ
nestačí zaplacené zálohy, ale je nutné doloţit závěrečné vyúčtování, kde je zřetelná spotřeba,
tudíţ i náklady na tuto energii. Dále jsou znatelné změny v dokladování vykazovaných
mzdových nákladů a jiţ nebude nutné dokládat výroční zprávu. Data budou získávána jiným
způsobem.
Z výzvy by měly být vyjmuty pro příští rok dětské skupiny. V letošním roce tato zařízení
budou financována z MPSV.
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Primátorka Mgr. Marie Blaţková reagovala na problematiku dětských zařízení a vznesla
dotaz, zda má OSV zmapovány kapacity školek a předškolních zařízení a jak jsou obsazena
mateřská centra (péče o děti do 3 let). Zda OSV v tomto směru spolupracuje s odborem
školství. Financování zařízení (C) – Dotace na podporu rodiny jsou podporovány na základě
usnesení RM z roku 2011, kdy byl nedostatek mateřských škol. Aby nemuselo město Děčín
zřizovat další předškolní zařízení, rozhodlo se financovat tyto soukromá zařízení z dotace
částkou Kč 100,- na den a dítě. Z diskuze dále vyšlo najevo, ţe některé školy budou otevírat
předškolní třídy, které by od příštího roku měly být ze zákona povinné. Proto je vhodné zjistit
současnou kapacitu a obsazenost předškolních zařízení.
Mateřská centra vysvětlila, jak je pro ně dotace od města důleţitá a ţe péče o dítě na den stojí
Kč 420,-, rodiče za hlídání na den platí asi Kč 250,-. I takto poníţená cena je pro některé
rodiny velmi vysoká a zvaţují, zda se jim vyplatí dřívější návrat do zaměstnání s těmito
náklady na mateřskou školu.
PhDr. Marek Hošek
Hovořil o nových návrzích, doporučeních komise, která by pomohla při rozdělování dotací.
Zmínil nutnost, aby manaţeři jednotlivých koordinačních skupin byli přítomni na jednání o
dotacích, uměli danou organizaci ohodnotit. Stejně tak by měl organizace ohodnotit i OSV,
který by měl dát svá doporučení. Byl zmíněn rozdílný způsob financování ţádostí typu C podpora rodiny. Dále bylo doporučeno, aby kaţdá organizace upřednostnila vţdy 1 projekt.
Ţádný projekt nelze pokrýt ze 100 % poţadovaných financí.
Dále předseda SZK zmínil kritéria, podle kterých byly jednotlivé projekty hodnoceny
(kritéria jsou uvedeny ve výzvě):
1. Přínos pro město.
2. Přínos pro cílovou skupinu.
3. Hodnocení ţadatele, reálnost rozpočtu.
4. Zdroje financování ţadatele.
5. Soulad s cíli komunitního plánu.
-

kaţdý projekt byl hodnocen individuálně:
1. Hodnotila se výše poţadovaných finančních prostředků.
2. Na co se ţádají tyto finanční prostředky (sluţba, či pořízení majetku).
3. Kolik má sluţba klientů.
4. Potřebnost sluţby.
5. Zda organizace obdrţela i finance z jiné dotace, má i jiný zdroj financování.
6. Výjimečnost sluţby ve městě/regionu.
7. Anonymní jednotlivých členů KP.
8. Kvantifikaci ţádosti.
9. Případně stanovisko kontrolních orgánů (inspekce či registrace KÚ).

Bylo prodiskutováno, zda by na jednáních koordinačních skupin nemohly být projekty
ohodnoceny od ostatních členů. Tento návrh se však nesetkal s pozitivním hlediskem.
Někteří členové to vidí jako problém a nechtějí se tohoto hodnocení účastnit a řešit jej.
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Ing. Renáta Grešíková
Hovořila o náročnosti rozdělování dotací. Jednání je vţdy několikahodinové a náročné.
Hodnotí se kaţdý projekt. Je poskytována zhruba 1/3 poţadovaných financí. Dále zmínila, ţe
je i nevhodné, kdyţ jsou členové SZK současně poskytovatelé sluţeb. Tito členové se musejí
v případě, kdy se jedná o jejich sluţbu, zdrţet hlasování nebo z jednání na nezbytnou dobu
odejít.
Šárka Zimová Dostálová doporučila komisi, aby v zápisu z jednání o rozdělování dotací byly
zmíněny priority manaţerů koordinačních skupin.
3. Závěr
Další jednání komise je naplánováno na 30. 09. 2015, bude hodnocena výzva pro předkládání
ţádostí o účelovou dotaci a komise bude rozhodovat o jejím doporučení.
Zapsala:

Hana Jašurková, v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.
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