ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti odboru sociálních věcí

č. 1/2015

Přítomni:
Mgr. Marek Hošek, Mgr. Kateřina Fiedlerová, PhDr. Stanislava Holíková, Mgr. Michaela
Houdová, Mgr. Iva Matějovská, Ing. Jan Palička, MUDr. Jana Ullrychová, Jan Urbánek, Hana
Jašurková
Jednání komise trvalo od 13:00 do 16:45 h.
Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská
Hosté:
Mgr. Hana Cermonová, Ing. Renáta Grešíková, Mgr. Karolína Kounová Roubíčková

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní část
Organizační záležitosti
Statut, Jednací řád
Posuzování žádostí o dotace na rok 2015
Závěr

1. Úvodní část
Mgr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné. Všichni se představili
a seznámili ostatní se svou odborností a svým zaměstnáním.
Ing. Renáta Grešíková
Uvedla, že na jednání je přítomna pouze jako host, nemá hlasovací právo. Na jednání
je proto přítomna, že většina předkládaných projektů je za odbor sociálních věcí
a zdravotnictví. Přivítala členy, vysvětlila náplň práce komise. Komise je poradním
orgánem rady města. Každý člen komise může přijít s vlastním návrhem a podnětem na
řešení.
Mgr. Hana Cermonová
Představila se, pogratulovala zvoleným členům komise. Sdělila, že vedení města včetně
paní primátorky bude nápomocno komisi v této oblasti. Zhodnotila, že posuzování žádostí
je nelehký úkol vzhledem k výši rozdělovaných finančních prostředků, které byly letos
trochu navýšeny.
2. Organizační záležitosti
Mgr. Marek Hošek sdělil členům, že nikdy dopředu není jasné, kdy bude další jednání
komise. Další jednání se kvůli zaměstnanosti členů bude konat déle, až od 14:00 nebo 15:00

h. Tato komise byla svolána kvůli náročnosti jednání již ve 13:00 h.
Dále uvedl, že dnes se budou přidělovat finanční prostředky organizacím, které požádaly
o finanční příspěvek. Uvedl, že organizace mají i jinou možnost financování např. z MPSV
a krajského úřadu. Podrobnější informace k jednotlivým projektům podá manažerka
komunitního plánování Magistrátu města Děčín Mgr. Karolína Kounová Roubíčková.
3. Statut, jednací řád komise sociálně zdravotní
Všichni členové souhlasí s navrženým statutem a vzali na vědomí jednací řád komise, což
ztvrdili svými podpisy k jednotlivým dokumentům.
4. Posuzování žádostí o dotace na rok 2015
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková
Celkový počet projektů, na které jsou finanční prostředky žádány, je 55. Požadovaná výše
peněžních prostředků byla Kč 6.914.475,-.
Všichni přítomní měli k dispozici tabulku s projekty, na které organizace finanční
prostředky žádaly. Tabulka obsahovala požadovanou výši dotace a bodové ohodnocení
projektu. Formální kontrola po uzavření výzvy hodnotila náležitosti projektů body 1-6.
Bylo vysvětleno bodové hodnocení formální části.
a) Hlídání dětí do 3 let věku
- Žádostem na hlídání dětí do 3 let navrhuje komise poskytnout částky, které byly
rozhodnutím rady města stanoveny. Žádosti na hlídání dětí se řídí rozhodnutím rady
města (Kč 100,- na hlídací den a dítě), budou podpořeny dle nárokovaných hlídacích dní
a počtu dětí, nikoli dle jejich požadavku.
Této skupině byla přidělena částka Kč 803.200,-.
b) Dotace na podporu rodiny
Organizacím byla jednohlasně schválena částka Kč 239.000,-.
c) Dále byly podrobně hodnoceny projekty týkající se sociálních služeb a aktivit. Mgr.
Karolína Kounová Roubíčková hovořila o jednotlivých projektech. Hodnotily
se celkové náklady, množství požadovaných finančních prostředků. Zda organizace
obdržela i jiné dotace, kolik má služba klientů, potřebnost služby aj.
Celkově mezi jednotlivé projekty byla rozdělena částka Kč 2.803.200,-.
5. Závěr
MUDr. Jana Ullrychová vznesla dotaz, zda by se komise neměla zasadit o to, aby bylo
alokováno ještě více finančních prostředků pro organizace, které statutární město žádají
o poskytnutí dotace.
Mgr. Kateřina Fiedlerová dává podnět, aby další jednání sociálně zdravotní komise bylo
zaměřeno na problematiku financování mateřských center.

Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města přidělení dotací na podporu rodiny
ve výši Kč 239.000,- a žádostem na hlídání dětí do 3 let ve výši Kč 803.200,-.
2. Sociálně zdravotní komise jednohlasně schválila a doporučuje radě města přidělení
dotací jednotlivým projektům dle přílohy tohoto zápisu.
Příloha:
- tabulka, jednotlivé dotace dle projektů

Zapsala:

Hana Jašurková, v. r.

Předseda komise:

Mgr. Marek Hošek, v. r.

