ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 14. 10. 2019, od 14:00 h v zasedací místnosti OSV

č. 4/2019

Přítomni:
PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, MUDr. Petr Havlík, PhDr. Marek Hošek, Mgr. Jana
Hronová, Ing. Bc. Rustam Kokotjucha, Petr Korselt, Mgr. Iva Matějovská, Mgr. Karel Rajchl,
MBA, MBE, Zuzana Turčeková, DiS., Bc. Hana Jašurková, DiS.
Omluveni:

Hosté:
Ing. Ondřej Smíšek, Mgr. Eva Štolbová

Program jednání:
Úvodní část, projednání dalších termínů jednání
Informace od Ing. Ondřeje Smíška
Připomínkování a úprava „Statutu sociálně zdravotní komise“
Projednání mimořádných dotací obecně (varianta, aby do Kč 20.000,- rozhodoval pouze
odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
5. Závěr
1.
2.
3.
4.

1. Úvodní část
Předsedkyně komise, paní PhDr. Wernerová Dimitrovová přivítala všechny přítomné, seznámila
s programem jednání. Proběhlo vzájemné představení všech přítomných.
2. Informace od Ing. Ondřeje Smíška
Ing. Smíšek přednesl následující požadavky pro komisi:
a) Komise by měla své náměty a závěry předávat veřejnosti prostřednictvím „Zpravodaje“.
b) Komise by se měla zabývat problematikou stárnutí populace, tudíž se zaměřit na seniory
v Děčíně (obohatit „Týden nejen pro seniory“, vymyslet další program ve spolupráci
s velkými zaměstnavateli, zaměřit se na kluby pro seniory apod.).
c) Komise musí stanovit nová pravidla pro přidělování dotací.
d) Komise by měla dále řešit Inkluzi III. (čerpání prostředků, scénář inkluze apod.).
Komise si dále stanovila další body k jednání:
a) Specifikace termínu mimořádná dotace a řešení dotací do Kč 20.000,-.
b) Řešení problematiky bezdomovců v zimních měsících.
c) Problematika sociálního bydlení.
d) Členové komise budou navštěvovat organizace, které žádají o dotace.
e) Lékařská pohotovost v Děčíně (úbytek obvodních lékařů, zajištění pohotovosti v Nemocnici
Děčín).
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f) Řešení přemístění Azylového domu z Letné.
3. Připomínkování a úprava „Statutu sociálně zdravotní komise“
Členové komise jednohlasně hlasovali pro přijetí statutu a úpravy pouze v počtu členů. Statut
bude předán primátorovi k podpisu.
4. Projednání mimořádných dotací obecně (varianta, aby do Kč 20.000,- rozhodoval
pouze odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
Tato problematika bude projednána ještě na dalším jednání komise.
5. Závěr
Další jednání komise je naplánováno na 11. 11. 2019 v časovém rozmezí od 14:00 h do
15:00 h, bude následně upřesněno, jednání bude trvat minimálně na 2 hodiny. Další jednání
je naplánováno na 9. 12. od 14:00 h.

Zapsala:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předsedkyně komise:

PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, v. r.
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