ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 25. 11. 2015 v zasedací místnosti odboru sociálních věcí

č. 9/2015

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, MUDr. Anna Briestenská, PhDr. Stanislava Holíková, Mgr. Michaela
Houdová, Ing. Jan Palička, MUDr. Jana Ullrychová, Jan Urbánek, Hana Jašurková
Jednání komise trvalo od 15:00 do 16:45 h
Omluveni:
Mgr. Kateřina Fiedlerová, Mgr. Iva Matějovská,
Hosté:
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková

Program jednání:
Úvodní část
Kontrola řešení bezbariérovosti komunikací v rámci revitalizace Starého Města
Problematika vyrovnávací platby a přistoupení k pověření KÚ ÚK
Potřeba vytvoření rezervních bytů nutných pro budoucí odborné pracovníky (bytový fond
města Děčín)
5. Ostatní příspěvky
6. Závěr
1.
2.
3.
4.

1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné. Představil všem přítomným
program jednání.
2. Kontrola řešení bezbariérovosti komunikací v rámci revitalizace Starého Města
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková informovala, že bezbariérovost ve městě Děčín se řeší, je
navázána spolupráce s odborem rozvoje a dalšími dotčenými orgány, které se touto
problematikou zabývají.
Sociálně zdravotní komise vzala kontrolu bezbariérovosti komunikací v rámci revitalizace
Starého Města na vědomí jednohlasně.
3. Problematika vyrovnávací platby a přistoupení k pověření KÚ ÚK
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková informovala členy komise o problematice vyrovnávací
platby.
Vyrovnávací platba
Kraj dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
§ 95 zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Potřebné služby jsou zařazeny do základní
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sítě služeb KÚ ÚK. Tyto služby získají v prosinci roku 2015 časově omezené (na 3 roky)
pověření poskytovatele k zajištění dostupnosti poskytování služby zařazením do sítě. Pověření
představuje závazek kraje zajišťovat dostupnost poskytování služby prostřednictvím
poskytovatele po dobu zařazení do sítě.
Financování služby se v souladu s tímto pověřením děje na bázi tzv. vyrovnávací platby.
Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou
služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování služby (dokrytí svých provozních potřeb)
vedle prostředků, které získá vlastní činností.
Přistoupení k pověření ze strany ostatních zadavatelů
Evropské právo spojuje s poskytováním vyrovnávací platby řadu povinností směřujících
k tomu, aby při jejím poskytování nedocházelo k nedovolené veřejné podpoře, a to zejména
formou tzv. nadměrné vyrovnávací platby. V praxi to znamená, že výpočet výše vyrovnávací
platby musí být založen na určitých objektivních parametrech, musí existovat účinná kontrola
účelného vynakládání prostředků z vyrovnávací platby na stanovený účel a zajištěny i případné
části vyrovnávací platby. Pokud by tato byla vyšší, než odpovídá stanovenému výpočtu,
zohlední se potřeby dané služby.
Z toho plyne závěr, že pokud je vyrovnávací platba poskytována z více zdrojů, musí být určen
subjekt, který bude hlavním „garantem“ správnosti výpočtu vyrovnávací platby, ale
i nakládání s poskytnutými prostředky. Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, § 95 kraj mj. zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb
a určuje síť sociálních služeb na území kraje. Z takto stanovené působnosti kraje vyplývá
i jeho hlavní role při zajištění správnosti poskytování vyrovnávací platby.
Od roku 2016 je třeba vyřešit vztah statutárního města Děčín jako poskytovatele financí
z veřejných zdrojů k pověření kraje. Vzhledem k tomu, že KÚ ÚK je garantem správnosti
výpočtu vyrovnávací platby a rovněž bude kontrolovat nakládání s poskytnutými prostředky
z veřejných zdrojů, je vhodné připojit se k pověření, které bude kraj službám vydávat dle výše
uvedeného textu, který bude zakomponován do smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
Přistoupení k pověření se týká všech poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, které
jsou zahrnuty do základní sítě kraje, kromě neziskových organizací tedy i Centra sociálních
služeb, p. o. V případě nepřistoupení musí statutární město Děčín zabezpečit vlastní výpočty
vyrovnávací platby pro poskytovatele každé služby zvlášť. Vydání vlastního pověření,
kontrolu vynaložených prostředků a další administrativní činnosti spojené s problematikou
vyrovnávací platby. Je proto výhodné se k pověření kraje připojit a následovat tak praxi i
jiných měst.
Vzhledem k tomu, že financování služby je řešeno jako vícezdrojové, podílí se na celkové
vyrovnávací platbě více zadavatelů formou plateb na základě různých právních titulů
(veřejnoprávní smlouva, příspěvek zřizovatele, smlouva o veřejné zakázce,…). Toto pověření
představuje jednotný akt, k němuž ostatní zadavatelé přistoupí formou deklarace obsažené
v příslušném právním titulu (smlouvě, usnesení), na základě něhož se budou podílet
na financování vyrovnávací platby za službu – např. textem „Zadavatel touto smlouvou
přistupuje k pověření poskytovatele k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazením do sítě KÚ ÚK, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne … pod č.j. …, s tím, že
finanční podpora (dotace, cena veřejné zakázky atd.) na základě této smlouvy tvoří nedílnou
součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s rozhodnutím komise
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o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).“ Tento odstavec bude
zakomponován do smluv o poskytnutí dotace u sociálních služeb od následujícího roku.
Sociálně zdravotní komise jednohlasně doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města
vzít na vědomí informaci o záměru přistoupit k Pověření KÚ ÚK ve věci poskytování finanční
podpory sociálním službám z rozpočtu statutárního města Děčín.
4. Potřeba vytvoření rezervních bytů nutných pro budoucí odborné pracovníky (bytový
fond města Děčín)
PhDr. Marek Hošek informoval, že se na něho obrátil předseda bytové komise, který žádá
stanovisko sociálně zdravotní komise ohledně potřeb rezervních městských bytů, nutných pro
eventuální budoucí pracovníky např. z oblasti zdravotnictví, které by bylo nutné v budoucnu
pro město Děčín řešit v souvislosti s bytovým fondem města.
MUDr. Anna Briestenská uvedla, že Krajská zdravotní, a. s. takovéto byty má pro své nové
pracovníky, hlavně pro absolventy škol. V těchto bytech se platí snížené nájemné po dobu 1
roku a jedná se o internátní typ bydlení.
Ing. Jan Palička k této problematice sdělil, že komise výchovy a vzdělávání o tomto bydlení
též hovořila. Bylo však zhodnoceno, že odborníků z oblasti školství, zejména pedagogů je
dostatek a není nutné pro tuto skupinu zvýhodněné byty tvořit.
Sociálně zdravotní komise po diskuzi dospěla k závěru, že v případě nutnosti by bylo vhodné
řešit bytovou otázku přednostně u lékařů i nelékařského zdravotnického personálu,
farmaceutů, technických pracovníků a sociálních pracovníků.
5. Ostatní příspěvky
MUDr. Anna Briestenská dále hovořila o problémech s personálem Krajské zdravotní, a. s.
Problémy se netýkají pouze nedostatku lékařů, hlavně na neurologickém oddělení a největším
problémem je oddělení pediatrie, kde se hledá nejen primář, ale i atestovaný lékař. Na
jednotlivých odděleních je i nedostatek registrovaných sester.
Paní ředitelka dále mluvila o nutnosti udržet v nemocnici MUDr. Elenu Yelistrátovou, která
nemá v současné době dostupné bydlení. Bytová komise ji však v žádosti o přidělení
nájemního bytu nepodpořila. Paní doktorka není v Děčíně hlášená k trvalému pobytu. Hrozí
však, že pokud nebude mít dostupné bydlení, odejde z Děčína na jiné pracoviště.
Mgr. Michaela Houdová hovořila o veletrhu vzdělávání Škola Děčín 2015, který je zaměřen na
aktuální nabídku vzdělávacích programů středních škol v regionu a dalších škol mimo region
pro školní rok 2016/2017. Veletrh se koná dne 2. a 3. 12. 2015 v Centru Pivovaru Děčín.
6. Závěr
Termín dalšího jednání komise není stanoven.
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Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise bere na vědomí kontrolu řešení bezbariérovosti komunikací
v rámci revitalizace Starého Města.
2. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města vzít na
vědomí informaci o záměru přistoupit k Pověření KÚ ÚK ve věci poskytování finanční
podpory sociálním službám z rozpočtu statutárního města Děčín.
Zapsala:

Hana Jašurková, v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.
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