ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 09. 03. 2016 v zasedací místnosti primátorky města

č. 1/2016

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, MUDr. Anna Briestenská, Mgr. Kateřina Fiedlerová, PhDr. Stanislava
Holíková, Mgr. Iva Matějovská, Ing. Jan Palička, MUDr. Jana Ullrychová, Jan Urbánek,
Hana Jašurková
Jednání komise trvalo od 14:30 do 18:10 h
Omluveni:
Mgr. Michaela Houdová, Mgr. Nikola Chmelíková
Hosté:
Mgr. Marie Blažková, Mgr. Hana Cermonová, Ing. Renáta Grešíková, Mgr. Karolína Kounová
Roubíčková, Bc. Jana Braunštejnová, Mgr. Barbora Fleischerová, Bc. Vít Kaška
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní část
Organizační záležitosti
Posuzování žádostí o dotace na rok 2016
Ostatní příspěvky
Závěr

1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné. Představil všem přítomným
program jednání.
2. Organizační záležitosti
Předseda komise navrhl zvolit místopředsedu – paní Mgr. Ivu Matějovskou. Jedná se
o zastoupení pana Hoška v případech zdravotní indispozice, či pracovního vytížení.
Proběhlo hlasování:
- 6 členů hlasovalo pro paní Matějovskou
- 2 členové se hlasování zdrželi
Závěr hlasování: Mgr. Iva Matějovská byla zvolena místopředsedkyní komise.
PhDr. Marek Hošek dále navrhl, jak bude toto jednání komise probíhat. Budou zohledněna
kritéria, která byla domluvena dne 14. 9. 2015 na jednání sociálně zdravotní komise č. 7/2015
se členy koordinačních skupin.
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Jedná se o kritéria, podle kterých jsou jednotlivé projekty hodnoceny dle výzvy:
1. Přínos pro město.
2. Přínos pro cílovou skupinu.
3. Hodnocení žadatele, reálnost rozpočtu.
4. Zdroje financování žadatele.
5. Soulad s cíli komunitního plánu.
Dále se jedná o hodnocení každého projektu individuálně:
1. Hodnotila se výše požadovaných finančních prostředků.
2. Na co se žádají tyto finanční prostředky (služba, či pořízení majetku).
3. Kolik má služba klientů.
4. Potřebnost služby.
5. Zda organizace obdržela i finance z jiné dotace, má i jiný zdroj financování.
6. Výjimečnost služby ve městě/regionu.
7. Kvantifikace žádostí.
8. Doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které organizace jsou nejvíce potřebné.
9. Zhodnocení a doporučení projektů manažery jednotlivých koordinačních skupin.
3. Posuzování žádostí o dotace na rok 2016
Nejprve byly hodnoceny žádosti typu C, poté byly zhodnoceny a prodiskutovány návrhy
nejdůležitějších organizací odborem sociálních věcí a zdravotnictví, poté žádosti typu A
a nakonec žádosti typu B.
Každá žádost/projekt byl hodnocen individuálně. Ke všem žádostem hovořili manažeři
koordinačních skupin.
O každém projektu bylo individuálně hlasováno. Výsledky jsou přílohou zápisu z tohoto
jednání.
Od jednotlivých organizací bylo požadováno celkem Kč 5.527.709,-.
Z rozpočtu města bylo poskytnuto k rozdělení Kč 2.418.000,-.
Proběhlo hlasování:
- 8 členů hlasovalo pro rozdělení financí dle závěrečné tabulky
- nikdo se hlasování nezdržel a nikdo nehlasoval záporně
Závěr hlasování: Výše rozdělení dotací byla odsouhlasena všemi členy (příloha č. 1).
Jan Urbánek upozornil na nedostatek zdravotnického personálu v pobytových odlehčovacích
službách.
4. Ostatní příspěvky
MUDr. Anna Briestenská informovala o své rezignaci na místo ředitelky Krajské zdravotní,
a. s. Děčín, sdělila, že stav nemocnice je stabilizovaný, žádné oddělení se momentálně zavírat
nebude.
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5. Závěr
Termín dalšího jednání komise není stanoven.

Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města přidělení dotací jednotlivým projektům
dle přílohy tohoto zápisu.
Zapsala:

Hana Jašurková, v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.
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