ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 27.11.2013 v zasedací místnosti pana tajemníka

č. 4/2013

Přítomni:
Šárka Zimová Dostálová, MUDr. Anna Briestenská, Mgr. Marie Blažková, Mgr. Věra
Kuklová, MUDr. František Plhoň, Hana Tesařová

Omluveni:
Mgr. Lukáš Herich, MUDr. Ladislav Trněný
Hosté:
Ing. Renáta Grešíková

Program jednání:
1. Dotační řízení
2. Nový občanský zákoník
3. Návrh na změnu člena komise – MUDr. Ladislav Trněný
1. Dotační řízení
Ing. Renáta Grešíková informovala o nové Výzvě k zásadám o dotačním řízení. Výzva pro
předkládání žádostí o účelovou dotaci je zjednodušena, byly vytvořeny nové zásady i pro
oblast kultury a sportu. Všechny organizace, které působí v sociálních službách, byly
seznámeny s materiály k dotačnímu řízení, mohly se k nim vyjádřit. Všechny koordinační
skupiny byly podrobně seznámeny s novými zásadami. Dříve byla bodována různá kritéria
žádosti a poté se rozhodovalo o přidělení dotace. Výzvu již nelze dále zjednodušovat, jedná
se o účelové dotace, veřejné prostředky. Nové schválení Výzvy v radě města.
Šárka Zimová Dostálová
Formuláře jsou velmi podobné s krajským úřadem, což představuje výhodu pro organizace,
které nemusí složitě vyplňovat další odlišné formuláře.
Je otázkou, jak bude pro příští rok vypadat podoba dotací poskytovaných krajem, protože
stávající dotace MPSV již budou rozdělovány pouze kraji, takže je možné, že se podoba i
zásady mohou změnit.
Mgr. Hana Cermonová
Po vyzkoušení nových zásad v praxi budou vidět chyby a nedokonalosti.

Stanovisko komise:
Komise jednomyslně schválila nové zásady dotačního řízení pro přidělení účelové dotace.
Mgr. Věra Kuklová

Dle informací ze Sociálně-zdravotního výboru kraje, kde je členkou, zjistila, že je Krajský
úřad stanovil nově povinnost, aby v rámci příjmů NNO tvořilo 10% vlastní zdroje mimo
veřejné příjmy (dotace ministerstev a samospráv). Není si tím úplně jistá, ani na kraji totiž
nebyli schopni dát jí přesnější odpověď, když chtěla konkrétní informace. Tento rok bude
testovací, od příštího roku budou probíhat kontroly. Jak bude probíhat kontrola, zatím není
jasné.
Mgr. Marie Blažková
Organizace by měly být schopny hledat další zdroje, je to nejasná problematika.
Ing. Renáta Grešíková
Informovala, že krajská dotace je již léta vázána na 10 % financování jiného než z veřejných
prostředků, ale netýká se to dotací obcí. Je nutné toto stále sledovat.
2. Nový občanský zákoník
Šárka Zimová Dostálová
Všechny neziskové organizace – občanská sdružení budou od 1.1.2014 překlopeny do pozice
spolků. Mohou zůstat spolkem, nebo se změnit v družstvo či ústav, nebo o. p. s. Od nového
roku již o.p.s. vznikat nebudou, ale stávající mohou v této pozici zůstat. Všechny neziskové
organizace budou zapsány na rejstříkových soudech v příslušném kraji, kde bude uveden
statut, sídlo, název právní formy, zveřejněny stanovy, atd. Právní forma zůstane nezměněna,
upraví se pouze vnitřní struktura organizace.
Pro organizace to znamená hlavně administrativní změny názvu, razítek, písemností apod.
Všechny organizace mají 3 roky přechodové období na úpravu názvu a stanov, která je
novým občanským zákoníkem jasně daná. Ten v podstatě upřesňuje pravidla pro fungování
neziskových organizací.
3. Návrh na změnu člena komise
Šárka Zimová Dostálová
MUDr. Ladislav Trněný již časově nestíhá účast na sociálně zdravotní komisi. Požádal o
nahrazení svého členství.
Ostatní:
MUDr. Anna Briestenská podala informace, které se týkají Krajské zdravotní a nemocnice
v Děčíně.
Předseda představenstva – Mgr. Šefr podal demisi. Náměstek zdravotní péče byl odvolán. Byla
zrušena pozice vedoucích provozu. Nemocnice je ve ztrátě 303 mil. Kč.
Uvažuje se o zrušení ORL lůžkového oddělní, zatím není rozhodnuto.
Jsou problémy s dětským oddělením, primář. MUDr. Pánek je již v důchodovém věku, nejsou
mladí atestovaní lékaři s praxí, kteří by tuto funkci mohli zastávat. Proběhlo výběrové řízení na
tuto funkci, nikdo se nepřihlásil. Stejný problém je i se službami na dětském oddělení.
Podle nového občanského zákoníku budou problémy s obsazením služeb obecně, jsou nově
počítány přesčasové hodiny.
Hlásí se hodně cizinců, lékařů, je problém s uznáním vzdělání, diplomu a dále musí absolvovat
zkoušku z českého jazyka.
Zubařská pohotovost:
Na zubařskou pohotovost jsou poskytovány dotace, které jsou ve stále stejné výši. Zubaři mají
smlouvu vždy na jeden rok, rozpis se pravidelně aktualizuje.

Termín dalšího jednání komise bude navržen podle potřeby.
Zapsala:

Hana Tesařová, v. r.

Předsedkyně komise:

Šárka Zimová Dostálová, v. r.

