ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti OSV

č. 2/2016

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, MUDr. Anna Briestenská, PhDr. Stanislava Holíková, Mgr. Michaela
Houdová, Mgr. Iva Matějovská, Ing. Jan Palička, MUDr. Jana Ullrychová, Jan Urbánek,
Hana Jašurková
Jednání komise trvalo od 15:30 h do 16:10 h.
Omluveni:
Mgr. Kateřina Fiedlerová
Hosté:
Ing. Renáta Grešíková, Mgr. Karolína Kounová Roubíčková

Program jednání:
1. Úvodní část
2. Projednání žádosti Mateřského centra Bělásek o mimořádnou dotaci
3. Závěr
1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné. Představil všem přítomným
program jednání.
2. Projednání žádosti Mateřského centra Bělásek o mimořádnou dotaci
Mgr. K. Kounová Roubíčková informovala komisi o žádostech Mateřského centra Bělásek.
Sdělila, že v řádném dotačním řízení bylo MC Bělásek vyřazeno pro závažnou
a neopravitelnou chybu. Z důvodu vyřazení žádá nyní centrum o mimořádnou dotaci na
projekt Společnou cestou ve výši Kč 120.017,-.
Žádost je odůvodněna tím, že zájem o aktivity centra je velmi vysoký a nepřidělení dotace má
pro MC Bělásek zásadní dopad. MC Bělásek obdrželo dotaci z prostředků KÚ ÚK ve výši Kč
31.428,- a dotaci z MSPV ve výši Kč 319.659,-. Celkový předpokládaný rozpočet projektu
je Kč 761.365,-.
Poskytnuté finanční prostředky by byly použity na mzdy zaměstnanců, úhradu energií, služby
a materiálové náklady.
Projekt Společnou cestou je zaměřen na poskytování komplexní pomoci rodinám s dětmi,
posílení rodinných kompetencí, zkvalitnění a prohlubování vztahů v rodině atd. V rámci
projektu jsou realizovány kurzy, přednášky a workshopy.
Komise diskutovala o vyčíslených nákladech Mateřským centrem Bělásek. Dále bylo
hovořeno o cílových skupinách, na které jsou tyto projekty zaměřeny atd.
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Komise hlasovala o přidělení dotace, avšak k odhlasování jakékoliv výše dotace nedošla.
Komise se usnesla, že žádá, aby na jednání komise přišel zástupce Mateřského centra Bělásek,
který by dovysvětlil některé položky předloženého projektu.
Jedná se zejména o tyto položky:
- náklady na energie (zejména plyn)
- náklady na lektory (kolik lektorů je potřebných na kurzy a přednášky)
- zda je spoluúčast rodičů, či jsou pořádané kurzy zdarma
3. Závěr
Další jednání bylo naplánováno na 13. 07. 2016 v 15:30 h. Tohoto jednání se zúčastní
i zástupce z Mateřského centra Bělásek.

Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise nevynášela na tomto jednání žádná stanoviska.
Zapsala:

Hana Jašurková, v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.
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