ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 13.03. 2013 v zasedací místnosti pana primátora

č.03/2013

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

Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská, MUDr. František Plhoň
Hosté:
František Pelant, Ing. Renáta Grešíková, Ing. Dagmar Vávrová, Mgr. Michaela Houdová,
Mgr. Kateřina Fiedlerová, Mgr. Monika Peřichová, Lucie Serynová, DiS.
Program jednání:
1. Dotační řízení
1. Dotační řízení OSV
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informoval o počtu přijatých ţádostí o dotaci pro rok
2013. Ţádostí typu A (sociální sluţby) bylo přijato 26, ţádostí typu B (aktivity) 16,
ţádost C (podpora rodiny) 1 a ţádosti na podporu hlídání dětí do 3 let věku byly přijaty 2.
Celkem 45 přijatých ţádostí.
Poţadovaná výše peněţních prostředků byla 5. 391. 680 Kč. Na základě hodnocení bylo
vyřazeno celkem 12 ţádostí pro formální nedostatky a nedodrţení Zásad.
Agentura „Naděje“ pro nedodrţení termínu stanoveného pro podání ţádostí a ţádost
o.s. Křesťanského sdruţení Jonáš byla vyřazena pro nedodrţení termínu oprav stanoveném
v Zásadách města Děčín pro poskytování účelových dotací v oblasti sociálních věcí, kultury
a sportu.
V letošním roce je k rozdělení na kapitole OSV 2. 200. 000 Kč. Z tohoto objemu finančních
prostředků je 1. 099.000 Kč na sociální sluţby a ostatní aktivity, dále 101.000 Kč na
podporu rodiny a 1. 000. 000 Kč na hlídání dětí do 3 let věku.
V jednotlivých koordinačních skupinách hlasovali členové o podpoře jednotlivých ţádostí
v tajném hlasování (doporučit, nedoporučit, doporučit pouze částečně). Následně bylo
vypočítáno procento podpory projektu. Z důvodu poskytnutí komplexních informací byly
jednání komise přítomny manaţerky jednotlivých koordinačních skupin, které zodpovídaly
členům komise případné dotazy a prezentovaly připomínky k projektům od členů KS.
Sociálně zdravotní komise rozhodla posuzovat ţádosti o.s. Křesťanského společenství
Jonáš (poţadavek 200. tis Kč) a Agentury „Naděje“ (poţadavek 100. tis Kč) z důvodu
potřebnosti sluţby poskytované těmito organizacemi. Komise jednomyslně doporučuje radě
města podpořit tyto organizace a dotaci poskytnout v navrhované výši.
Na minulém jednání komise byla diskutována situace kolem ţádosti na chráněné bydlení
Oblastní charity Česká Kamenice, u které není dodrţeno 40% na mzdové prostředky
z celkově poţadované částky. Na tuto sluţbu ale jiné náklady organizaci nevznikají.
Sociálně zdravotní komise schválila udělení výjimky a ţádost z důvodu potřebnosti sluţby
podpořit.
Přítomnými byla diskutována situace kolem poskytování finančních prostředků na hlídání
dětí. Mgr. Blaţková se dotazovala, zda opravdu organizace, které poskytují komerční

hlídání dětí s příspěvkem od města pokrývají chybějící místa ve státních předškolních
zařízeních. Pozastavila se nad situací, kdy se sniţují prostředky poskytované sociálním
sluţbám a těmto aktivitám nikoliv. Bylo navrţeno provedení průzkumu u rodičů dětí
umístěných v mateřských centrech.
Vlastní hodnocení ţádostí:
Členové komise se shodli na následných kritériích, podle kterých budou jednotlivé ţádosti
hodnoceny:
1. doporučení členů koordinačních skupin
2. potřebnost sluţby
3. jedinečnost sluţby a reference na kvalitu
4. přínos pro město
5. soulad s cíly komunitního plánu
Po odchodu MUDr. Trněného a Mgr. Hericha komise nebyla usnášeníschopná, bylo tedy
přistoupeno k elektronickému hlasování.
Nebylo podpořeno 7 ţádostí o dotaci (z toho 4 ţádosti na poskytování sociálních sluţeb a 3
ţádosti na aktivity).
Stanovisko komise:
Komise jednomyslně schválila výši dotací jednotlivým ţadatelům – výsledky schvalovacího
řízení jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a doporučuje radě města takto navrţené dotace
ke schválení.

Závěr:
1. Komise jednomyslně schválila v elektronickém hlasování výši dotací jednotlivým
ţadatelům – výsledky schvalovacího řízení jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a
doporučuje radě města takto navrţené dotace ke schválení.
2. Komise jednomyslně doporučuje radě města poskytnout dotaci v navrhované výši o.s.
Křesťanskému společenství Jonáš a Agentuře „Naděje“.
3. Komise jednomyslně doporučila radě města u ţádosti Oblastní charity Česká Kamenice
na sluţbu chráněného bydlení podpořit mzdové prostředky v navrţené výši, při nedodrţení
40% z celkové poţadované částky dle zásad, z důvodu nepoţadování jiných nákladů.
Zapsala:

Bohumila Havelková v.r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová v.r.

