ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 08. 03. 2017 v zasedací místnosti primátorky města

č. 1/2017

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, MUDr. Anna Briestenská, Mgr. Kateřina Fiedlerová, PhDr. Stanislava
Holíková, Mgr. Michaela Houdová, Mgr. Iva Matějovská, Ing. Jan Palička, Hana Jašurková, DiS.
Jednání komise trvalo od 14:00 h do 17:30 h.
Omluveni:
MUDr. Jana Ullrychová, Jan Urbánek
Hosté:
Mgr. Hana Cermonová, Ing. Renáta Grešíková, Mgr. Karolína Kounová Roubíčková, Bc. Kateřina
Štěpánková
Manažeři koordinačních skupin: Bc. Jana Braunštejnová, Mgr. Barbora Fleischerová, Bc. Vít
Kaška, Bc. Lucie Písaříková
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní část – seznámení s programem jednání
Seznámení s podklady jednání, organizace posuzování jednotlivých žádostí
Posuzování žádostí o dotace na rok 2017 s manažery jednotlivých koordinačních skupin
Rozdělení finančních prostředků komisí bez přítomnosti manažerů
Závěr

1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a seznámil s programem
jednání.
Byla představená nová pracovnice, paní Bc. Kateřina Štěpánková, která převezme funkci
manažera komunitního plánování po dobu mateřské dovolené paní Mgr. Karolíny Kounové
Roubíčkové.
2. Seznámení s podklady jednání, organizace posuzování jednotlivých žádostí
Komise jednohlasně odsouhlasila, že manažeři koordinačních skupin budou přítomni pouze při
představení projektů, na část jednání. Komise poté bude rozdělovat finanční prostředky bez
přítomnosti manažerů. Stejně tak byl stanoven postup při přítomnosti jiných hostů, kteří by též
nebyli účastni při rozdělování finančních prostředků.
Komise diskutovala ohledně vyřazených žádostí a jejich potřebnosti.
Komise dále požaduje, aby byla v příštím roce do žádosti o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu statutárního města Děčín doplněna tabulka se statistickými údaji za min. 3 uplynulé
roky. Do tabulky bude uvedena výše požadovaných financí, a výše obdržených financí za
každý rok.
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3. Posuzování žádostí o dotace na rok 2017 s manažery jednotlivých koordinačních
skupin
Jednotliví manažeři koordinačních skupin představili projekty. Komise kladla různé dotazy,
převážně na jedinečnost, potřebnost a kvalitní fungování služby apod.
4. Rozdělení finančních prostředků komisí bez přítomnosti manažerů
Komise diskutovala o každém projektu individuálně, hodnotila jako v loňském roce podle
následujících kritérií:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hodnocení se týkalo výše požadovaných finančních prostředků.
Na co daná organizace finanční prostředky žádá (mzdy, provozní výdaje apod.).
Kolik má služba klientů.
Potřebnost služby.
Zda organizace obdržela i finance z jiných zdrojů.
Výjimečnost služby ve městě/regionu.
Kvantifikace žádostí.
Doporučení OSV, které organizace jsou nejvíce potřebné.
Zhodnocení a doporučení projektů manažery jednotlivých koordinačních skupin.

Nejprve byly hodnoceny žádosti typu C, poté byly zhodnoceny a prodiskutovány návrhy
nejdůležitějších organizací odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Dále byly hodnoceny
ostatní projekty dle jednotlivých koordinačních skupin. O každém projektu bylo individuálně
hlasováno.
Od jednotlivých organizací bylo požadováno celkem Kč 5.853.834,-.
Z rozpočtu města bylo poskytnuto k rozdělení Kč 2.930.000,-.
Výsledky hlasování jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou tohoto zápisu.
Proběhlo hlasování:
- 7 členů hlasovalo pro rozdělení financí dle závěrečné tabulky
- nikdo se hlasování nezdržel a nikdo nehlasoval záporně
Závěr hlasování: Výše rozdělených finančních prostředků byla odsouhlasena všemi
přítomnými členy (příloha č. 1).

5. Závěr
Další jednání komise nebylo naplánováno.
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Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města přidělení dotací jednotlivým projektům
dle přílohy tohoto zápisu.
Zapsala:

Hana Jašurková, DiS., v. r

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.
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