ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 22.11. 2012 v kulturním domě Střelnice

č.06/2012

Přítomni:
Šárka Zimová Dostálová, Mgr. Marie Blaţková, Mgr. Lukáš Herich, Mgr. Věra Kuklová,
Bohumila Havelková

Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská, MUDr. František Plhoň, MUDr. Ladislav Trněný
Hosté:
Mgr. Hana Cermonová, Ing. Renáta Grešíková, Ing. Dagmar Vávrová
Program jednání:
1. Ţádost o mimořádnou dotaci o.s. Křesťanského sdruţení Jonáš
2. Ţádost o mimořádnou dotaci MC Bělásek
Na začátek jednání byly zařazeny informace o:
1. Zajištění pohotovostní stomatologické ambulance na rok 2013
Pohotovost zajišťuje 21 stomatologů, se kterými bude uzavřena smlouva, dle rozpisu, a to
v rozmezí 3 hodin o sobotách, nedělích a svátcích za finanční odměnu ve výši 1.500Kč/hod.
Ing. Grešíková informovala členy komise o jednání se zástupkyní Okresní stomatologické
komory Děčín o sníţení hodinové sazby, za kterou je tato sluţba poskytována. Na sníţení
sazby stomatologové nepřistoupili. Pro rok 2014 bude zvaţována moţnost vyhlášení
výběrového řízení.
2. Zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2013
Zabezpečení 2 ordinací APP (jedna pro děti a dorost a jedna pro dospělé).
Stejný model jako v minulém roce.
Po celý rok tuto sluţbu zabezpečovala Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z..
Městu Děčín byla přislíbena roční dotace na provoz APP v roce 2013 ve výši 1.440 tis. Kč.
Smlouva o poskytnuté dotaci od Ústeckého kraje nebyla dosud se statutárním městem
Děčín uzavřena. Z tohoto důvodu bude smlouva o zabezpečení APP mezi statutárním
městem Děčín a Krajskou zdravotní, a.s. uzavřena prozatím na první čtvrtletí roku 2013.
Dál sociálně zdravotní komise jednala o ţádostech o mimořádné dotace dle programu
jednání a do programu byla zařazena ţádost o finanční dar OS ČČK Děčín.
3. Žádost o mimořádnou dotaci o.s. Křesťanského sdružení Jonáš
Byla obdrţena ţádost o mimořádnou dotaci o.s. Křesťanského sdruţení Jonáš v celkové
výši 122 tis. Kč, na náklady na energie (elektřina, voda, plyn) ve výši 52 tis. Kč a mzdové
náklady pracovníků ve výši 70 tis. Kč. OSV doporučuje poskytnout dotaci v částečné výši, a
to 52 tis. Kč na náklady na energie.
Ing. Vávrová uvedla, ţe v o.s. Křesťanském sdruţení Jonáš počítali s dotací na rok ve výši
1.600 tis. Kč, bohuţel obdrţeli o 500 tis. méně, tím se dostali do tíţivé situace. Při
minimálním počtu zaměstnanců na tuto sluţbu jim dotace nepokryly ani mzdové náklady,
byli tedy nuceni sníţit úvazky.

Byla diskutována moţnost zdraţení sluţeb poskytovaných za úplatu, a to navýšení cen
obědů, které se vaří v tamní vývařovně, získání zakázek pro jejich pracovníky, kteří zajišťují
úpravu zeleně a získání zakázek pro cateringovou sluţbu (podpora i ze strany města).
Mgr. Cermonová navrhla zpracovat harmonogram prací, které by mohlo město Děčín
vyuţívat. Ing. Vávrová dále navrhla moţnost odebírání obědů zaměstnanci města.
Mgr. Blaţková se pozastavila nad situací, která se na konci kaţdého roku opakuje a
neziskové organizace si ţádají o mimořádné dotace.
Stanovisko komise:
Komise jednohlasně doporučuje poskytnutí dotace v navrhované výši 52 tis. Kč.
4. Žádost o mimořádnou dotaci MC Bělásek
Byla obdrţena ţádost MC Bělásek o mimořádnou dotaci na udrţení provozu centra ve výši
200 tis. Kč. OSV doporučuje poskytnout dotaci v částečné výši, a to 50 tis. Kč (na pokrytí
nákladů na energie).
V diskusi zaznělo, ţe se nejedná o financování sociální sluţby jako takové, ale o klubovou
činnost.
Stanovisko komise:
Komise v počtu 4 přítomných členů hlasovala nerozhodně (2 hlasy pro a 2 hlasy proti
poskytnutí dotace).
5. Poskytnutí finančního daru OS ČČK Děčín
Byla obdrţena ţádost o poskytnutí finančního daru Oblastnímu spolku Českého červeného
kříţe Děčín na odměny bezplatným dárcům krve. Na základě dotazu byla částka
specifikována na 5 tis. Kč a definován účel (dofinancování nákladů na občerstvení při
předávání plaket bezplatným dárcům). OSV doporučuje dar poskytnout z kapitoly odboru.
Stanovisko komise:
Komise jednohlasně nedoporučuje dar poskytnout z rozpočtu odboru, ale navrhuje Radě
vyčlenit na toto jinou kapitolu města.
Závěr:
1. Komise jednohlasně doporučuje poskytnutí dotace o.s. Křesťanskému sdruţení
Jonáš v navrhované výši 52 tis. Kč.
2. Komise v počtu 4 přítomných členů hlasovala nerozhodně (2 hlasy pro a 2 hlasy proti
poskytnutí dotace) pro poskytnutí dotace MC Bělásek.
3. Komise jednohlasně nedoporučuje poskytnout finanční dar OS ČČK Děčín
z rozpočtu odboru, ale navrhuje Radě vyčlenit na toto jinou kapitolu města.

Zapsala:

Bohumila Havelková v.r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová v.r.

