ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 02. 06. 2015 v zasedací místnosti odboru sociálních věcí

č. 3/2015

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, MUDr. Anna Briestenská, Mgr. Kateřina Fiedlerová, Mgr. Michaela
Houdová, Mgr. Iva Matějovská, Ing. Jan Palička, Jan Urbánek, Hana Jašurková
Jednání komise trvalo od 15:00 h do 16:00 h
Omluveni:
PhDr. Stanislava Holíková, MUDr. Jana Ullrychová
Hosté:
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková

Program jednání:
1. Úvodní část
2. Ţádost o stanovisko – prodej objektu č. p. 13, k. ú. Staré Město
3. Závěr
1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné. Představil všem
přítomným program jednání.
2. Žádost o stanovisko – prodej objektu č. p. 13, k. ú. Staré Město
Sociálně zdravotní komise měla předloţen návrh na odprodej objektu č. p. 13 (bývalá MŠ
Litoměřická ul., Děčín III). Magistrát města Děčín obdrţel dvě ţádosti o odkup této
nemovitosti a to od pana Jaroslava Hroudy, bytem Děčín VI a od Českého červeného kříţe,
sídlo Děčín IV.
Sociálně zdravotní komise prodiskutovala obě nabídky na odprodej a zváţila záměry
nabídek, jak objekt chtějí vyuţít, financovat, důleţitost sluţeb, které chtějí provozovat.
Sociálně zdravotní komise došla k závěru, ţe doporučuje objekt prodat Českému
červenému kříţi s tím, ţe bude podmínka ve smlouvě, aby byl objekt vyuţit pro oblast
sociální a zdravotní (odlehčovací sluţba, sluţby a aktivity pro děti (zdravotníky) i pro
seniory (rekondiční pobyty) atd.)
3. Závěr
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková vyvolala diskuzi ohledně dotačního řízení. Některé
organizace negativně diskutují výši přidělených dotací.
PhDr. Marek Hošek hovořil o náročnosti hodnocení ţádostí o přidělení financí organizacím.
Není ţádná metodika, jak finance rozdělovat, komise se snaţí peníze rozdělit spravedlivě.
Bohuţel v letošním roce byl zásadní problém s přechodem financování z MPSV na kraje,
tím se dostalo mnoho organizací do existenčních problémů.
Komise do budoucna ocení různé návrhy ke způsobu přerozdělování dotací.

Komise došla k závěru, ţe po prázdninách se zúčastní někteří členové sociálně zdravotní
komise jednání koordinačních skupin, kde tuto problematiku budou prodiskutovávat.
Diskutovalo se dále o moţnosti zveřejnit přílohu z jednání o výši jednotlivých dotací. Toto
období se postupovalo podle loňských pravidel.
MUDr. Anna Briestenská informovala o problémech Krajské zdravotní nemocnice.
Hlavním problémem jsou odchody atestovaných lékařů do zahraničí.

Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města prodat objekt č. p. 13, k. ú. Staré
Město Českému červenému kříţi za podmínek, ţe objekt bude vyuţíván pro oblast
sociální a zdravotní, jak je uvedeno v ţádosti o prodej nemovitosti.
Zapsala:

Hana Jašurková, v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.

