ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 28.05.2012 v zasedací místnosti tajemníka magistrátu

č.04/2012

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

Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská
Hosté:
Mgr. Hana Cermonová, Ing. Renáta Grešíková, Ing. Dagmar Vávrová, Mgr. Petr Novotný,
PHDr. Jana Skalová, Bc. Jiří Hatlapatka
Program jednání:
1. Dotační řízení OSV (změny v žádosti o dotaci, zapracování nových podnětů do
výzvy pro předkládání dotací)
2. Změna účelu poskytnuté dotace – MC Rákosníček o.s.
3. Transformace DOZP
4. Zajištění APP
5. Situace v Klubu seniorů – Litoměřická 136/35
Úvod
Jednání sociálně zdravotní komise zahájila předsedkyně paní Šárka Zimová Dostálová a
nejprve na žádost pana Mgr. Petra Novotného dala hlasovat o tom, zda by bylo možné, vzít
na pořad jednání nejprve body č. 4. a č. 5. Členové komise neměli námitky a jednohlasně
vyjádřili souhlas.
1. Zajištění APP
Mgr. Petr Novotný informoval o zajištění lékařské pohotovostní služby (APP) od 01.04.2012
do 30.06.2012. Do konce března tohoto roku se na zabezpečení APP podílel Ústecký kraj
v samostatné působnosti a značnou část financoval z vlastního rozpočtu. Ústecký kraj
poskytoval dotace obcím a obec hradila vyrovnávací platby a na financování se podílela
přibližně 1/3 nákladů. Po změně zákona o zdravotnických službách je toto nově ukládáno
krajům jako výkon státní správy, ačkoli v příspěvku pro kraje na přenesenou působnost na
to prostředky vyčleněny nejsou. Přesto KÚ ÚL smluvně zajistil APP pro Děčínsko
v přenesené působnosti, a to s původním poskytovatelem. Primátor města byl požádán o
projednání smlouvy o zajištění financování APP a byly navrženy dvě varianty:
a) město uzavře smlouvu s Ústeckým krajem, ve které bude deklarovat poskytnutí dotace
přímo poskytovateli zdravotní služby jako spoluúčast úhrady nákladů na zabezpečení APP
pro své spádové území. Následně město uzavře Smlouvu o dotaci na zajištění APP
s poskytovatelem APP na období od 01.04.2012 do 30.06.2012.
b) město poskytne dotaci na zajištění APP za období od 01.04.2012 do 30.06.2012 přímo
Ústeckému kraji
Za uvedené období je výše spoluúčasti města Děčín vyčíslena na částku 160.000 Kč. OSV

se vzhledem k délce období, na které se APP zajišťuje, přiklání k variantě b), kdy bude do
orgánů města předložena pouze Smlouva o dotaci na zajištění APP mezi městem Děčín
a Ústeckým krajem. Mgr. Novotný dále uvedl, že od 01.07.2012 se očekává další změna
v modelu financování APP – záleží na postojích ministerstev financí a zdravotnictví k této
problematice a je možné, že se financování APP opět vrátí k modelu, který byl před druhým
čtvrtletím letošního roku.
Stanovisko komise:
Komise bere na vědomí.
2. Situace v Klubu seniorů – Litoměřická 136/35
Mgr. Petr Novotný informoval členy komise o tom, že na úřad přišel dopis od manželů
Hrbkových s „návrhem spoluúčasti na opravách“ objektu Litoměřická 136/35, Děčín 3.
Objekt ve kterém sídlí Klub seniorů je ve spoluvlastnictví města a manželů Hrbkových. OSV
doporučuje přehodnotit záměr odprodat nebytový prostor v budově a připojuje se
k aktivitám, které povedou ke zvelebení Klubu seniorů a budou jej podporovat. OSV dále
navrhuje po dřívějších zkušenostech upravit spoluvlastnické podíly dle zákona 72/1994 Sb.
a rozdělit je na jasně stanovené prostory bytové a nebytové. V tomto podílovém poměru
OSV doporučuje i jasně vymezit prostory pro parkování za domem a příjezdovou
komunikaci zatížit věcným břemenem práva vjezdu a chůze, neboť vchod do klubu je pouze
ze dvora budovy.
Mgr. Novotný dále uvedl, že kdyby v budoucnu nastala situace, kdy by město disponovalo
jiným vhodným objektem ve svém výhradním vlastnictví, je možné Klub seniorů přesunout
na jiné místo. Do doby, než toto nastane, doporučuje OSV ponechat současný stav.
Stanovisko komise:
Členové komise jednohlasně odsouhlasili
a) nedoporučit radě města odprodej podílu na nemovitosti Litoměřická 136/35, Děčín 3
b) jasně upravit pravidla (vymezení podílu na nemovitosti, společné prostory, parkování), dle
zákona 72/1994 Sb. § 5/2, kde město zahrne údržbu prostoru do svého rozpočtu (dle
velikosti podílu).
3. Dotační řízení OSV
Ing. Dagmar Vávrová na základě požadavku z minulé komise předložila členům komise
návrh na změnu formulace v žádosti o dotaci ve formuláři údaje o žadateli – bude uvedeno
„požadované náklady“ (od všech ostatních donátorů) oproti „nákladům předpokládaným“.
Dále Ing. Vávrová navrhla doplnění výzvy k předkládání dotací o neuznatelné náklady
(kauce, úhrada pohonných hmot). Dále bylo Ing. Vávrovou sděleno, že od poskytovatelů
soc. služeb, byl vznesen dotaz, zda by bylo možné v dotačním řízení požadovat finanční
prostředky na školení zaměstnanců.
Členové komise se po diskusi rozhodli zařadit bod č. 3 na jednání v měsíci září před
vyhlášením výzvy na rok 2013.
Stanovisko komise:
Členové komise tento bod jednomyslně schválili.
4. Změna účelu poskytnuté dotace – MC Rákosníček o.s.
Ing. Vávrová předložila komisi návrh materiálu do RM na změnu účelu poskytnuté dotace.
Vzhledem ke zrušení jeselského zařízení – provozovaného paní Danou Plechatou hledal
OSV alternativu pro zajištění hlídání dětí do 3 let věku. Na základě uskutečněných jednání
byla Mateřským centrem Rákosníček, o.s. rozšířena kapacita celkem na 20 dětí a zároveň
byla snížena věkové hranice hlídaných dětí již od 12 měsíců věku.
MC Rákosníček, o.s. obdrželo v dotačním řízení na podporu rodiny („žádost typu C“)
90Kč/den/dítě. Na základě smlouvy jsou prostředky poskytnuty ve dvou částech –
organizace by preferovala ve druhém pololetí změnu formy financování na základě

provozních nákladů (tj. změna způsobu vyúčtování ne na dítě a den).
V diskusi zaznělo, že tento postup je poněkud nestantardní a pravidla poskytování dotací
jsou jasně nastavena. Komise se shodla ponechat dotaci typu “C“, MC Rákosníček o.s.
vyúčtuje poskytnuté finanční prostředky na den/dítě. Komise doporučila vyvolat jednání se
všemi MC ve městě a na základě požadavků bude provoz financován prostředky z kapitoly
OSV, určenými na jeselská zařízení.
Stanovisko komise:
Komise neschválila výjimku na změnu účelové dotace MC Rákosníček a doporučila vyvolat
jednání se všemi MC ve městě a na základě požadavků bude provoz financován
z prostředků OSV určených na jeselská zařízení.
5. Transformace DOZP
PHDr. Jana Skalová ředitelka CSS Děčín, p.o. informovala členy komise o průběhu
transformace pobytových zařízení (DOZP Březová a DOZP Boletice). Proces povede
k tomu, že na území města Děčín budou zřízeny domácnosti pro klientky pobytového
zařízení. Z majetku města byl na konci roku 2011 bytovou komisí přidělen Centru sociálních
služeb, p.o. byt 3+kk v ul. Příbramská jako tréninkový byt. V tomto bytě probíhal po jeho
vybavení potřebným zařízením v únoru 2012 tréninkový denní pobyt a k 1.3.2012 již v tomto
bytě žije 5 klientek za podpory tří zaměstnanců. V období od 1.1. – 31.3.2012 probíhalo
v obou zařízeních posuzování míry nezbytné podpory klientů v souvislosti s transformací
DOZP Březová. Posouzení a vyhodnocení míry nezbytné podpory je klíčovým podkladem
pro zhodnocení kroků v rámci strategie deinstitucionalizace služby a tvorbu transformačního
plánu organizace. Cílem CSS Děčín p.o. je postupné přemístění 30 klientů do samostatných
bytů.
Stanovisko komise:
Komise bere na vědomí.
6. Návrh materiálu do RM na 29.5.2012 – Diagnostika v CSS Děčín, p.o., střediska
Domov pro seniory
Na jednání komise byl zařazen bod č. 6, návrh paní Šárky Zimové Dostálové na provedení
diagnostiky v oblasti legislativy, kvality a kultury v Domově pro seniory, Kamenická 755/195,
Děčín 2 externím odborníkem – Mgr. Janou Merhautovou.
Po stížnostech na kvalitu péče v Domově pro seniory na Kamenické ul. v roce 2011
proběhlo 17.03.2011 jednání soc. zdravotní a bytové komise, kde paní Zimová Dostálová na
problémy upozorňovala a požádala o provedení diagnostiky, která by pomohla dané
organizaci najít a identifikovat slabé i silné stránky. Komise se většinou hlasů dohodla na
odložení tohoto tématu do doby po rekonstrukci daného zařízení.
V průběhu března – května 2012 se opět otevřely díky stížnosti pracovnice Domova pro
seniory na Kamenické ul. otazníky nad stavem kvality poskytovaných služeb. Z tohoto
důvodu se rada města rozhodla, že zadá provedení diagnostiky aktuálně, dřív než dojde
k rekonstrukci.
Paní Šárka Zimová Dostálová předala návrh materiálu na OSV ke zpracování a doplnění
stanoviska odboru dne 25.05.2012.
V diskusi k tomuto bodu paní vedoucí OSV Ing. Renáta Grešíková uvedla, že materiál odbor
zpracuje, ale vzhledem ke krátké době materiál půjde až do rady příští tj. dne 12.06.2012.
Jednání byli přítomni PHDr. Skalová ředitelka CSS Děčín, p.o. a Bc.Hatlapatka vedoucí
střediska Domova pro seniory, kteří se vyjádřili k postupu, způsobu i termínu předložení
navrhovaného materiálu. Záměr provést diagnostiku dřív než dojde k rekonstrukci vnímají
jako nevhodný a prakticky již nemožný. První fáze rekonstrukce je již započata. Od
01.06.2012 se začnou scházet jednotlivé týmy připravující vypracování plánu přesunu
konkrétních klientů do náhradních prostor. Do objektu budou vstupovat další osoby –
uchazeči o realizaci veřejné zakázky rekonstrukce. Dne 19.06.2012 je naplánována schůzka

s klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem k organizačnímu a
časovému průběhu rekonstrukce. Začíná období řádných dovolených a plánované
dokončování povinného vzdělávání zaměstnanců, aby byl od října vymezen časový prostor
pro samotnou rekonstrukci. Dále musí být provedena změna registrace – místo poskytování
soc. služeb na KÚ ÚL, KHS, HZS a další kroky, které nejsou standartními a běžnými úkony
denních činností, jež by měly být hodnoceny.
Šárka Zimová Dostálová naopak zdůraznila, že zpracování diagnostiky je efektivní právě
nyní, při přípravě rekonstrukce, protože je skvělým nástrojem pro zpracování změn a pomoc
pro vedení i pracovníky domova, kteří ač profesionálové, nemusejí vidět vše, co uvidí oko
odborníka zvenčí a navíc díky ní můžeme připravit budoucí stav jako ideální a ne potom
napravovat případné nedostatky, které se budou obtížně odstraňovat, když už budeme mít
všechno hotové.
Stanovisko komise:
Bylo schváleno provedení diagnostiky – 3 členové byli pro a 2 se zdrželi hlasování.
Komise doporučuje provedení diagnostiky ve standartních podmínkách, tj. až po stabilizaci
organizace po provedené rekonstrukci objektu v roce 2014.
Dalším doporučením je provedení řádného výběrového řízení, zadavatelem zakázky
(zakázku by mělo zadat CSS Děčín p.o.) a zajištění prostředků na diagnostiku v rozpočtu
organizace na rok plánové diagnostiky.
Závěr:
1. Komise bere na vědomí informaci k zajištění APP.
2. Komise doporučuje radě města ke schválení
a) nedoporučit odprodej podílu na nemovitosti Litoměřická 136/35, Děčín 3
b) jasně upravit pravidla (vymezení podílu na nemovitosti, společné prostory, parkování), dle
zákona 72/1994 Sb. § 5/2, kde město zahrne údržbu prostoru do svého rozpočtu (dle
velikosti podílu).
3. Členové komise jednomyslně schválili bod č.3 – dotační řízení OSV.
4. Komise neschválila výjimku na změnu účelové dotace MC Rákosníček a doporučila
vyvolat jednání se všemi MC ve městě a na základě požadavků bude provoz financován
z prostředků OSV určených na jeselská zařízení.
5. Komise bere na vědomí informaci o transformaci CSS Děčín, p.o.
6. Komise schválila provedení diagnostiky a předložení materiálu do RM dne 12.06.201. a
a) doporučuje provedení diagnostiky ve standartních podmínkách, tj. až po stabilizaci
organizace po provedené rekonstrukci objektu v roce 2014
b) doporučuje provedení řádného výběrového řízení, zadavatelem zakázky (zakázku by
mělo zadat CSS Děčín p.o.) na dodavatele diagnostiky
c) doporučuje zajištění prostředků na diagnostiku v rozpočtu organizace na rok plánované
diagnostiky.
Termín příštího jednání sociálně zdravotní komise byl stanoven na 27.06.2012.

Zapsala:

Bohumila Havelková v.r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová v.r.

