ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 07.03. 2012 v zasedací místnosti tajemníka magistrátu

č.02/2012

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

Omluveni:
MUDr. Ladislav Trněný
Hosté:
František Pelant, Mgr. Hana Cermonová, Ing. Vlastimil Pažourek, Mgr. Monika Peřichová,
Bc. Marek Hošek, Hana Henigová, Ing. Dagmar Vávrová, Mgr. Petr Novotný
Program jednání:
1. Udělení výjimky na bezplatnou parkovací kartu
2. Hodnocení žádostí o dotace a návrh výše dotací pro radu města
3. Různé
4. Příprava dalšího jednání komise na 29.03.2012 se schválením programu jednání
Úvod:
Jednání zahájila a vedla předsedkyně komise Šárka Zimová Dostálová.
1. Udělení výjimky na bezplatnou parkovací kartu
Ing. Vávrová předložila komisi k projednání materiál do rady města o udělení výjimek na
vydání bezplatné parkovací karty pro vozidlo organizace Komplexní domácí péče (paní
Valerie Machová), která zajišťuje terénní odlehčovací službu na území města Děčín
v domácnosti uživatele sociální služby.
Stanovisko komise:
Komise jednomyslně doporučuje radě města rozhodnout o udělení výjimky na bezplatnou
parkovací kartu.
2. Hodnocení žádostí o dotace a návrh výše dotací pro radu města
Ing. Vávrová prezentovala členům sociálně zdravotní komise počet přijatých žádostí, počet
a důvod vyřazených žádostí včetně finančního vyhodnocení. Celkem bylo v letošním roce
přijato 49 žádostí, požadovaná výše finančních prostředků byla 6.556.940 Kč. Na základě
hodnocení formálních náležitostí bylo 6 žádostí vyřazeno pro formální nedostatky a
nesplnění přijatelnosti projektu. Tímto se požadovaný objem prostředků snížil na 6.425.434
Kč. V letošním roce může město mezi žadatele rozdělit 2.000.000 Kč. Z tohoto objemu
finančních prostředků je 1.020.000 Kč určeno pro dotace na podporu rodiny (žádosti typu C
– hlídání předškolních dětí), kde se město bude podílet 90 Kč na dítě a den (oproti
loňskému roku snížení ze 100 Kč na dítě a den). Částka 980.000 Kč je určena k rozdělení
pro organizace poskytující sociální služby a ostatní aktivity.
V letošním roce probíhalo dotační řízení dle nově nastavených pravidel. V jednotlivých
koordinačních skupinách hlasovali členové o podpoře jednotlivých žádostí v tajném

hlasování (doporučit, nedoporučit, doporučit pouze částečně). Následně bylo vypočítáno
procento podpory projektu. Z důvodu poskytnutí komplexních informací o žadatelích byly
jednání komise účastni manažeři jednotlivých koordinačních skupin, kteří zodpovídali
členům komise případné dotazy.
Ing. Vávrová informovala členy komise o neuvedení úplných údajů o celkových nákladech
organizace - získaných dotacích z EU a individuálních grantů u dvou organizací (Charitní
sdružení Děčín, Prosapia o.s.), na toto bylo upozorněno až po formálním zhodnocení
žádostí na jednání koordinačních skupin.
Stanovisko komise:
Komise hlasovala, zda budou tyto žádosti dál projednávány. Výsledek hlasování: 4 hlasy
proti dalšímu projednávání a 2 členové se zdrželi hlasování.
Ing. Vávrová dále informovala o vyúčtování dotací jednotlivých organizací za loňský rok.
Osm organizací vyúčtovalo bezchybně, u patnácti organizací byly podklady doplněny na
základě výzvy. Nevyřešeno zůstalo pouze občanské sdružení Cinka, které ve vyúčtování
uvedlo v položce nájmů - složení kauce na nájem. Ve výzvě pro rok 2011 toto nebylo ve
výčtu neuznatelných nákladů a projekt by se bez složení kauce nemohl realizovat.
Z hlediska účetního však kauce není uznatelným nákladem, neboť se jedná o
nespotřebované finanční prostředky (řešeno s vedením města). Dne 01.03.2012 byla z OSV
zaslána výzva k vrácení finančních prostředků. V diskusi k této problematice zaznělo, zda
by nebylo možné požádat pronajímatele o vrácení kauce, případně, zda nelze po vzájemné
dohodě tuto částku s Cinkou řešit dlouhodobou smlouvou mezi městem a sdružením na
„zapůjčení“ prostředků na tuto kauci s tím, že v případě ukončení projektu či nájemního
vztahu bude kauce opět vrácena městu, a každým rokem se jen bude prodlužovat platnost
smlouvy. Na příští období OSV zapracuje do zásad o poskytování účelových dotací vratnou
kauci jako neuznatelný náklad, aby pro příště k tomuto nedocházelo. Členové komise se
shodli na tom, že tato situace neovlivňuje možnost poskytnutí dotace na letošní rok,
v případě že se vše vyřeší do doby, než poskytnutí dotace schválí orgány města.
V souvislosti s touto problematikou paní náměstkyně Mgr. Cermonová požádala OSV o
konzultaci možného řešení s ekonomickým odborem.
Vlastní hodnocení žádostí.
Členové komise se shodli na následujících kritériích, podle kterých budou jednotlivé žádosti
hodnoceny:
1. přínos pro město
2. přínos pro cílovou skupinu
3. hodnocení žadatele
4. reálnost rozpočtu
5. zdroje financování žadatele
6. soulad s cíli komunitního plánu
7. počty klientů
8. doporučení koordinačních skupin
9. jedinečnost služby/aktivity (absence služby/aktivity ve stávající nabídce, velká poptávka
po službě/aktivitě, ke službě/aktivitě neexistuje alternativa, atp.)
10. nárůst kapacity (pro velký zájem o tuto službu)
Nebylo podpořeno 9 žádostí o dotaci (z toho 6 žádostí na poskytování sociálních služeb a 3
žádosti na aktivity).
Stanovisko komise:
Komise potom jednomyslně schválila výši dotací jednotlivým žadatelům – výsledky
schvalovacího řízení jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a doporučuje radě města takto
navržené dotace ke schválení.

Závěr:
Komise doporučuje radě města ke schválení
- udělení výjimky na bezplatnou parkovací kartu organizace Komplexní domácí péče (paní
Valerie Machová), která zajišťuje terénní odlehčovací službu na území města Děčín
v domácnosti uživatele sociální služby
- dotace na poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit na rok 2012 dle přílohy tohoto
zápisu
Termín dalšího jednání sociálně zdravotní komise byl stanoven na 29.03.2012
Zapsala:

Bohumila Havelková v.r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová v.r.

