ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ
KOMISE
dne 20.03. 2012 v zasedací místnosti OSV

č.03/2012

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

Omluveni:
MUDr. František Plhoň
Hosté:
Mgr. Hana Cermonová, Ing. Dagmar Vávrová
Program jednání:
1. Jednání k žádostem o dotace organizací Charitní sdružení Děčín a Prosapia o. s.
Úvod
Jednání komise zahájila předsedkyně Šárka Zimová Dostálová.
1. Jednání k žádostem o dotace organizací Charitní sdružení Děčín a Prosapia o.s.
Dne 20.03.2012 bylo svoláno mimořádné zasedání sociálně zdravotní komise k žádostem o
dotace dvou organizací (Charitní sdružení Děčín a Prosapia o.s.), které byly na jednání
sociální komise dne 07.03.2012 vyloučeny z dalšího projednávání na základě informace o
neuvedení úplných údajů v žádosti (získaných dotací z EU a individuálního grantu). Dne
19.03.2012 se uskutečnilo jednání u paní náměstkyně Mgr. Cermonové, za přítomnosti Ing.
Vávrové, paní Henigové a zástupců Charitního sdružení Děčín Mgr. Kuklové a účetní paní
Novákové. Bylo vysvětleno, že došlo k administrativní chybě ze strany účetní této
organizace. Obdržené finanční prostředky z EU byly omylem uvedeny ve zdrojích
financování z MPSV. Celková částka však odpovídala skutečnosti, pouze byla uvedena
v jiné kolonce.
Mgr. Kuklová poskytla členům sociálně zdravotní komise písemné vyjádření k této
problematice. Členové sociálně zdravotní komise se shodli na tom, že ze strany organizace
nebyl úmysl uvádět neúplné informace, ale došlo pouze k administrativní chybě. Organizace
Prosapia o.s. neuvedla u předpokládaných zdrojů financování požadovanou dotaci na
dotovaná pracovní místa. Prosapia však nebyla žadatelem o dotaci, ale pouze partnerem a
v době podání projektu jí nebylo známo, zda bude partnerský projekt podpořen. Paní
předsedkyně Zimová Dostálová vyjádřila nesouhlas s vyřazením žádostí, jelikož jde o
služby, které jsou potřebné a jejich zástupci se neprovinili ničím tak závažným, aby za to
měly být žádosti obou organizací vyloučeny. Dotační pravidla v tomto směru považuje za
nepřiměřeně přísná a proto vyzvala členy komise k hlasování, zda revokovat usnesení
z předchozí sociální komise a žádosti obou organizací opět zařadit do projednávání.
Stanovisko komise:
Jeden ze členů sociálně zdravotní komise se zdržel hlasování, jeden hlas byl pro a čtyři
členové hlasovali proti opětovnému zařazení organizací do projednávání o přerozdělování

dotací.
Ing. Vávrová dále upozornila, že zásady připravuje komise a je na ní, jak budou nastaveny a
jak moc budou přísné.
Závěr:
Na základě podrobnějšího zkoumání se členové sociálně zdravotní komise shodli na tom,
že ze strany obou organizací nedošlo k záměrnému pochybení.
Zapsala:

Bohumila Havelková v.r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová v.r.

