ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 06. 09. 2017 v zasedací místnosti OSV

č. 2/2017

Přítomni:
PhDr. Marek Hošek, Mgr. Kateřina Fiedlerová, Mgr. Michaela Houdová, Mgr. Iva Matějovská,
Ing. Jan Palička, MUDr. Jana Ullrychová, Jan Urbánek, Hana Jašurková, DiS.
Jednání komise trvalo od 14:30 h do 16:00 h.
Omluveni:
MUDr. Anna Briestenská, PhDr. Stanislava Holíková,
Hosté:
Mgr. Marie Blažková, Bc. Kateřina Štěpánková, Eva Zaiptová, zástupci DD Bystřany, Radek
Mach
Program jednání:
1. Úvodní část – seznámení s programem jednání
2. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci organizace Agentura osobní asistenční
služby z. ú. (se zástupcem z organizace)
3. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci Domova důchodců Bystřany (se zástupcem
z organizace)
4. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci organizace Valerie Machová (se zástupcem
z organizace)
5. Diskuse komise o možném doporučení mimořádných dotací bez účasti zástupců
z pozvaných organizací
6. Závěr

1. Úvodní část
PhDr. Marek Hošek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem
jednání.
Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy. Do programu byla přidána žádost
Českého červeného kříže o poskytnutí sponzorského daru.
Předseda komise započal jednání žádostí o sponzorský dar Českého červeného kříže. Tato
organizace žádá o finanční prostředky k ocenění dobrovolných dárců krve. Tato akce se koná 1
ročně v Městském divadle Děčín.
Komise diskutovala ohledně daru pro Český červený kříž. Bylo hlasováno, všichni členové
hlasovali pro poskytnutí daru. Komise doporučuje radě města vyhovět žádosti o sponzorský
dar. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nedisponuje žádnými volnými finančními
prostředky, proto doporučuje uvolnění finančních prostředků na tuto akci z rezervy
statutárního města Děčín.
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2. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci organizace Agentura osobní asistenční
služby z. ú.
Eva Zaiptová, ředitelka organizace AOAS z. ú. představila službu, kterou organizace
poskytuje. Jedná se o osobní asistenci pro občany Děčína. Jiná organizace stejnou službu
neposkytuje. Paní Zaiptová dále pohovořila o své žádosti o mimořádnou dotaci. V řádném
dotačním řízení byla její žádost vyřazena. Žádá o poskytnutí finančních prostředků na
dofinancování části nájemného a na mzdové prostředky pro účetní.

3. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci Domova důchodců Bystřany
Zástupkyně organizace pohovořily o žádosti o mimořádnou dotaci. V řádném dotačním řízení
byla žádost vyřazena z důvodu nesplnění podmínek. Žádají finanční prostředky na projekt
„Smyslová zahrada“. Dříve byl prostor zahrady nevzhledná a nepřístupná plocha. V současné
době již úpravy zahrady probíhají, je položena např. zámková dlažba, provedena úprava
trávníků. Dokončení zahrady je plánováno na rok 2018.

4. Seznámení s žádostí o mimořádnou dotaci organizace Valerie Machová
Pan Radek Mach, ekonom organizace, pohovořil o poskytovaných službách. Organizace má
registrované 3 služby, domov pro seniory, odlehčovací služby, doprava pro seniory. Žádost o
mimořádnou dotaci podala organizace z důvodu vyřazení z řádného dotačního řízení. Nejvíce
je nutné podpořit terénní odlehčovací službu a autodopravu pro seniory.

Komise diskutovala o možném přidělení finančních prostředků.
Proběhlo hlasování:
- Agentura osobní asistenční služby z. ú. - jednomyslně schváleno přidělení finančních
prostředků ve výši Kč 72.000,-.
-

Domov důchodců Bystřany – 5 členů hlasovalo pro nepodpoření žádosti, 2 členové se
hlasování zdržely.

-

Organizace Valerie Machová – jednomyslně schváleno přidělení finančních prostředků –
odlehčovací služba Kč 20.000,-, domov pro seniory Kč 50.900,-, autodoprava pro seniory
Kč 10.000,-.

5. Závěr
Další jednání komise nebylo naplánováno.
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Stanovisko komise:
1. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města poskytnutí sponzorského daru pro
Český červený kříž k ocenění dobrovolných dárců krve z finanční rezervy statutárního
města Děčín.
2. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města
rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace organizaci Agentura osobní asistenční služby
z. ú ve výši Kč 72.000,-.
3. Sociálně zdravotní komise doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města
rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace organizaci Valerie Machová na odlehčovací
služby ve výši Kč 20.000,-, domov pro seniory ve výši Kč 50.900,- a doprava pro seniory
ve výši Kč 10.000,Zapsala:

Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předseda komise:

PhDr. Marek Hošek, v. r.
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