ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 30. 09. 2015 v zasedací místnosti odboru sociálních věcí

č. 8/2015

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, PhDr. Stanislava Holíková, Mgr. Kateřina Fiedlerová, Mgr. Iva Matějovská,
Jan Urbánek, Hana Jašurková
Jednání komise trvalo od 14:00 do 15:00 h
Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská, Mgr. Michaela Houdová, Ing. Jan Palička, MUDr. Jana Ullrychová
Hosté:
Mgr. Hana Cermonová, Mgr. Karolína Kounová Roubíčková, Bohumila Havelková

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Úvodní část
Doporučení výzvy pro předkládání žádostí o účelovou dotaci
Ostatní organizační záležitosti
Závěr

1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné. Představil všem přítomným
program jednání.
2. Doporučení výzvy pro předkládání žádostí o účelovou dotaci
PhDr. Marek Hošek zmínil bod 9. Kritéria hodnocení projektu. Tento bod by měl být do
budoucna přepracován.
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková seznámila s drobnou změnou ve výzvě. Dále hovořila
o hodnocení projektů, které bylo projednáno s organizacemi jednotlivých koordinačních
skupin. Členové KP nemají zájem ani anonymně se vyjadřovat či hodnotit jednotlivé projekty.
Komise dále diskutovala o výzvě a možných změnách v příštím roce. Bylo hovořeno o
možném navýšení finančních prostředků na sociální služby, aktivity. Dále bylo řešeno budoucí
financování mateřských center.
Komise hlasovala o výzvě pro předkládání žádostí následovně – 3 členové hlasovali pro
doporučení a 2 členové se hlasování zdrželi.
Dále komise hlasovala o potřebě informovat radu města o nutnosti navýšení finančních
prostředků do oblasti sociálních služeb a aktivit – všichni přítomní členové hlasovali pro
doporučení navýšení finančních prostředků.
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3. Ostatní organizační záležitosti
Komise dále hovořila o problémech s absencí členů na jednáních. Byl již problém, že se
komise nesešla v nadpoloviční většině. Dále bylo připomenuto členům, že mají účast na
jednáních potvrzovat. Pokud nebude účast potvrzena, budou členové kontaktováni telefonicky.
Pravidelná neúčast členů a možnosti řešení byly prohovořeny s Mgr. Hanou Cermonovou,
která v této problematice nabídla pomoc.
Bylo prodiskutováno, zda by nebylo možné hlasovat elektronicky v případě časové tísně.
Komise hlasovala o tomto bodu jednání – všichni členové souhlasili s možností elektronického
hlasování.
4. Závěr
Termín dalšího jednání komise není stanoven.

Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města schválit výzvu pro předkládání žádostí
o účelovou dotaci v oblasti sociálních věcí a podpory rodiny.
2. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města vzít na vědomí informaci o potřebě
navýšení finančních prostředků na dotační titul do oblasti sociálních služeb a aktivit.
Zapsala:

Hana Jašurková, v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.
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