ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 13. 07. 2016 v zasedací místnosti OSV

č. 3/2016

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, MUDr. Anna Briestenská, PhDr. Stanislava Holíková, Mgr. Michaela
Houdová, Mgr. Iva Matějovská, Jan Urbánek, Hana Jašurková, DiS.
Jednání komise trvalo od 15:30 h do 16:30 h.
Omluveni:
Mgr. Kateřina Fiedlerová, Ing. Jan Palička, MUDr. Jana Ullrychová
Hosté:
Ing. Renáta Grešíková, Šárka Kašková, Yveta Janíková (MC Bělásek)

Program jednání:
1. Úvodní část
2. Projednání ţádosti Mateřského centra Bělásek o mimořádnou dotaci
- v první části se zástupcem z MC Bělásek
- v druhé části prodiskutování moţného doporučení o přidělení mimořádné dotace bez
účasti zástupce z MC Bělásek
3. Závěr
1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné. Všichni přítomní
se představili paní Janíkové, zástupkyni MC Bělásek. Předseda komise seznámil s programem
jednání.
2. Projednání žádosti Mateřského centra Bělásek o mimořádnou dotaci
Komise projednávala ţádost Mateřského centra Bělásek o mimořádnou dotaci. V řádném
dotačním řízení bylo MC Bělásek vyřazeno pro závaţnou a neopravitelnou chybu. Z důvodu
vyřazení ţádá nyní centrum o mimořádnou dotaci na projekt Společnou cestou ve výši Kč
120.017,-. Ţádost je odůvodněna tím, ţe zájem o aktivity centra je velmi vysoký a nepřidělení
dotace má pro MC Bělásek zásadní dopad. MC Bělásek obdrţelo 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 pouţity na mzdy zaměstnanců, úhradu energií, sluţby
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.
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Při jednání dne 22. 06. 2016 se komise usnesla, ţe ţádá o vysvětlení některých poloţek
předloţeného projektu. Jedná se zejména o tyto poloţky:
- 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
Paní Yveta Janíková vysvětlila všechny tyto poţadované poloţky.
a) náklady na energie
Byla předloţena kalkulace nákladů, úhrady energií prostor v pavilonu C. Měsíčně je
hrazeno na elektrickou energii Kč 2.690,-, na teplo Kč 11.161,-, na vodu Kč 714,-, za
sráţkovou vodu Kč 536,-, SKO Kč 100,-, celkem náklad na energie Kč 15.201,-.
Komise diskutovala nad výší nákladů na teplo. Bylo vysvětleno, ţe prostor není
zateplen, izolován, nejsou vyměněna okna. Náklad na teplo je sice vysoký, ale centrum
zde platí za nájem pouze Kč 1,-. Vzhledem k umístění školy je tento prostor velmi
vhodný pro centrum a finančně by zřejmě nebylo výhodnější hledat jiné prostory
s niţšími poplatky na energie.
Komise doporučuje výši nákladů na energie řešit s vedením školy případně odborem
školství a kultury. Řešit i pravidelná roční vyúčtování.
b) náklady na lektory (kolik lektorů je potřebných na kurzy a přednášky)
Kurzy lektoruje zejména paní Pacinová, poţadovaná částka v rozpočtu je pouze na
1 lektora.
c) zda je spoluúčast rodičů, či jsou pořádané kurzy zdarma
Pořádané kurzy jsou dlouhodobé, zaměřují se vhodné aktivity dle věku dítěte. Kurzy
jsou pro děti ve věku od 3 měsíců do 3 let. Kurzů je 9, jsou konané v dopoledních i
odpoledních hodinách. Nově jsou pořádané kurzy pro rodiče. Rodiče platí Kč 50,- za
45 min, pokud jsou členové, nečlenové platí Kč 70,-. Členství v klubu stojí Kč 300,- na
rok. Jednoho kurzu se můţe účastnit 8 – 10 rodin.
Centrum jiţ delší dobu řeší, zda zdraţit poplatky, či nikoliv. Vzhledem k tomu, ţe
rodiče na mateřské dovolené nemají moc velké příjmy, chce centrum zachovat ceny,
aby byly kurzy dostupné pro větší mnoţství rodin.
Komise všechny tyto poloţky prodiskutovala a hlasovala o moţné výši dotace. 5 členu hlasovalo
pro doporučení dotace ve výši Kč 35.000,-, 1 člen hlasoval proti.
3. Závěr
Další jednání komise nebylo naplánováno.
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Stanovisko komise:
Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města přidělení mimořádné dotace Mateřskému
centru Bělásek ve výši Kč 35.000,-.
Zapsala:

Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.
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